
BAB I 

 PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Secara umum pengertian pendidikan adalah suatu proses penambahan atau pendewasaan 

manusia berawal dari yang tidak tahu menjadi tahu,  dan yang tidak biasa menjadi biasa, dari 

yang tidak paham menjadi paham dan sebagainya.  Pendidikan ini didapatkan dimana saja bisa di 

lingkungan sekolah, masyarakat, dan keluarga yang terpenting untuk diperlihatkan adalah 

bagaimana memberikan atau mendapat pendidikan yang baik dan benar. Peranan yang sangat 

penting dalam menjamin kelangsungan kehidupan dalam pendidikan merupakan kualitas sumber 

daya manusia. Pendidikan juga sangat memerlukan kurikulum. 

Kurikulum merupakan inti dari proses pendidikan suatu perangkat pelaksanaan, 

pengaturan tujuan dan isi dari bahan pengajaran serta cara mencapai tujuan pendidikan tersebut. 

Di Indonesia kurikulum sudah berulang kali melakukan perubahan dan pembaharuan dari 

perkembangan masyarakat sebelum kurikulum 2013 ada juga kurikulum yang dinamakan KTSP 

karena perkembangan zaman sekarang ini yang dulunya pembelajaran kurikulum KTSP diubah 

menjadi kurikulum 2013 dimana pendidik dan peserta didik sehingga yang berada di berbagai 

sekolah yang belum beralih  kurikulum 2013 maupun  memakai KTSP diharapkan mampu 

mengalami perubahan untuk menilai hasil peserta didik dalam setiap proses mencapai 

pembelajaran. 

Pembelajaran bahasa dan sastra merupakan  upaya-upaya yang dapat dilakukan  berupa 

analisis dan karakteristik studi siswa dan analisis sumber belajar menetapkan strategi serta isi 

pembelajaran. Oleh karena itu, setiap pengajar harus memiliki keterampilan dalam memilih 

strategi pembelajaran yang lebih erat kaitanya dengan  keberhasilan pelajar berkenaan dengan 



kemampuan pengajar dalam menempatkan pembelajaran adalah tanda pada hakikatnya belajar 

komunikasi karena pembelajaran bahasa harus dapat diarahkan untuk meningkatkan kemampuan 

pelajar dan pengajar dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan dan dalam hal ini 

relavan dengan kurikulum 2013 bahwa,  kompetensi pelajar bahasa diarahkan dalam empat 

keterampilan berbahasa,   menyimak, membaca, berbicara dan menulis. 

Keterampilan menyimak dan membaca merupakan keterampilan yang reseptif karena 

merupakan kegiatan menyerap informasi yang disampaikan melalui yang mendengarkan dan 

membaca, sedangkan keterampilan berbicara dan menulis merupakan keterampilan produktif 

karena keterampilan dituangkan dalam bentuk tulisan atau memproduksi suatu wacana aspek 

keterampilan menulis merupakan aspek keterampilan menulis yang paling susah dikuasai.  

Keterampilan menulis merupakan salah satu jenis keterampilan yang harus dikuasai 

siswa. Keterampilan menulis adalah keterampilan menuangkan ide, gagasan, perasaan 

dituangkan dalam bentuk tulisan sehingga orang lain dapat memahami isi dari tulisan tersebut. 

Keterampilan menulis merupakan suatu keterampilan yang sangat bermanfaat bagi semua orang 

keterampilan menulis tidak dapat dikuasai dengan sendirinya melainkan dengan adanya latihan 

yang serius dan terus menerus. 

Keterampilan menulis iklan merupakan  kemampuan menulis iklan yang tidak akan hadir 

dengan sendirinya apabila tidak diiringi adanya latihan –latihan untuk menulis suatu karangan 

agar mampu menuangkan  suatu i de atau gagasan yang jelas sehinggan mudah dipahami orang 

lain. 

Keterampilan Menulis  iklan sangat penting bagi siswa melalui kegiatan menulis siswa 

dapat menuangkan ide atau gagasannya dalam bentuk tulisan dengan kemampuan berbahasanya. 

Keterampilan menulis sudah diajarkan dari awal mengenai dunia pendidikan namun bukan 



berarti keterampilan menulis dengan gampang dikuasai. Akan tetapi, keterampilan menulis pada 

siswa sangat penting diperhatikan tentang sejauh mana siswa dapat terampil menulis. 

Pembelajaran bahasa Indonesia terdapat kompetensi dasar menulis iklan dengan menggunakan 

bahasa yang singkat, jelas dan padat serta mampu menulis teks iklan dengan bahasa iklan yang 

jelas, Padat dan singkat serta dapat menulis teks iklan. Iklan yang menjadi salah satu jenis iklan 

yang sering juga digunakan dalam media cetak. 

Berdasarkan hasil observasi dengan guru mata pelajaran bahasa Indonesia di SMP Negeri 

2 Sidikalang, rendahnya kemampuan dalam menulis teks iklan ini disebabkan oleh beberapa 

faktor antara lain (1) Rendahnya motivasi siswa dalam menulis teks iklan dalam KBM (Kegiatan 

Belajar Mengajar) berlangsung (2) Kurangnya variasi pembelajaran dalam menulis teks iklan. (3) 

Kurangnya latihan siswa dalam menulis teks iklan (4)  Kurangnya suatu metode pembelajaran 

dalam menulis teks iklan. 

Dari permasalahan yang sudah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa penulis 

tertarik dengan permasalahan mengenai kurangnya metode dalam pembelajaran keterampilan 

menulis teks iklan. Hal ini disebabkan  karena kurangnya variasai dan metode pembelajaran 

tentunya memiliki pengaruh yang besar dalam menulis teks iklan yang berjudul ”Pengaruh 

Metode Poster Comment Terhadap Kemampuan Menulis Teks Iklan Pada Siswa Kelas VIII SMP 

Negeri 2 Sidikalang Tahun Pembelajaran 2019/2020”.  Permasalahan di atas yang dihadapi 

dalam menulis teks iklan adalah hanya yang bersifat terdaftar untuk mengetahui cara menulis 

teks iklan. Untuk itu metode yang diperlukan dalam menulis teks iklan adalah metode Poster 

Comment dapat diartikan sebagai desain grafis dalamnya terdapat suatu ide atau gagasan yang 

dapat dituangkan dalam sebuah tulisan agar dapat dibaca oleh semua orang.  Metode Poster 

Comment bisa juga dikatakan sifatnya  melalui berpikir,  berbicara dengan menggunakan akal 



budi untuk mempertimbangkan atau memutuskan suatu perkataan. Oleh karena itu, dalam 

menulis teks iklan dengan menggunakan metode Poster Comment adalah kunci atau cara yang 

tepat dilakukan dalam membentuk suatu karya hasil menulis teks iklan yang baik. 

 

1.2   Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti dapat 

mengidentifikasi berbagai masalah dalam pembelajaran menulis teks iklan.  

1. Rendahnya motivasi siswa dalam menulis teks iklan 

2. Kurangnya variasi pembelajaran siswa dalam menulis teks iklan 

3. Kurangnya latihan menulis teks iklan pada siswa 

4. Kurangnya suatu metode dalam pembelajaran menulis teks iklan 

 

1.3 Batasan Masalah 

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini banyak  Jadi,  peneliti membuat suatu batasan 

agar masalah yang akan diteliti tidak meluas sehingga memudahkan peneliti dalam 

memecahkannya. Sehingga judul dalam penelitian ini adalah “Pengaruh Metode Poster 

Comment Terhadap Kemampuan Siswa Menulis Teks Iklan di Kelas VIII SMP Negeri 2 

Sidikalang Tahun Pembelajaran 2019/2020”. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kemampuan siswa menulis teks iklan sebelum menggunakan metode Poster 

Comment di kelas VIII SMP Negeri 2 Sidikalang Tahun Pembelajaran 2019/2020? 



2. Bagaimana kemampuan siswa menulis teks iklan setelah menggunakan metode Poster 

Comment  di kelas VIII SMP Negeri 2 Sidikalang Tahun Pembelajaran 2019/2020? 

3. Bagaimana pengaruh metode Poster Comment terhadap kemampuan siswa  menulis teks 

iklan di kelas VIII SMP Negeri 2 Sidikalang Tahun Pembelajaran 2019/2020? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kemampuan siswa menulis teks iklan  sebelum menggunakan metode 

Poster Comment  di kelas VIII SMP Negeri 2 Sidikalang Tahun Pembelajaran 

2019/2020. 

2. Untuk mengetahui kemampuan siswa menulis teks iklan setelah menggunakan metode 

Poster Comment di kelas VIII SMP Negeri 2 Sidikalang Tahun Pembelajaran 

2019/2020. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh metode Poster Comment terhadap 

kemampuan siswa menulis teks iklan di kelas VIII SMP Negeri 2 Sidikalang Tahun 

Pembelajaran 2019/2020. 

 

1.6  Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoretis maupun praktis.  Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

 

A. Manfaat Teoretis 

1. Dapat dijadikan sebagai referensi dan memberikan data yang akurat kepada peneliti 

berikutnya. 



2. Menambah wawasan pengetahuan tentang menulis iklan dengan menggunakan Metode 

Poster Comment. 

3. Sebagai bahan masukan bagi peneliti dan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk 

metode yang sesuai dengan materi yang dijelaskan. 

B. Manfaat Praktis 

1. Bagi peneliti sebagai calon mengajar bahasa indonsia, peneliti belajar menjadi seorang 

guru yang invatif dan kreatif serta dapat menuangkan waktu untuk mengembangkan dan 

menerapkan model pembelajaran demi menciptakan suasana belajar yang menyenangkan 

dan efektif.  

2. Bagi guru peneitian ini dapat membarikan masukan sekaligus memicu guru yang belum 

sempat meluangkan waktu untuk mengemas suasana belajar menjadi lebih efekif dan 

menyenangkan melalui pengembangan metode-metode pembelajaran yang terus 

bermunculan, karena metode pembelajaran adalah salah satu faktor internal yang dapat 

menunjang suatu keberhasilan siswa dalam belajar. Guru mampu membimbing siswa agar 

dapat memutuskan tema apa yang akan gunakan dalam pembelajaran menulis teks iklan; 

dan 

3. Bagi siswa peneliti berharap penelitian ini dapat memotivasi sekaligus meningkatkan minat 

dan kemampuan menulis terhadap siswa. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN  TEORI,  KERANGKA  KONSEPTUAL, 

 HIPOTESIS  PENELITIAN 

 

2.1  Kerangka Teoritis 

Menurut Arikunto (2010:107) “Kerangka teoritis adalah suatu variabel  pokok 

permasalahan yang terkandung dalam penelitian”. Penelitian dapat membahas suatu 

permasalahan yang dapat didukung oleh teori-teori  pemikiran para ahli. Didalam penggunaan 

teori  penelitian ini merupakan suatu dasar yang kuat untuk memperoleh suatu kebenaran  

sehingga data-data penelitian tersebut lebih jelas dan efektif. 

Teori-teori yang dibahas dalam penelitian ini adalah keterampilan menulis teks iklan 

dengan metode Poster Comment. Paparan yang mengenai teori-teori ini adalah sebagai berikut: 



 

2.1.1 Pengertian Kemampuan 

Menurut Robbin (2007:13) “kemampuan merupakan kapasitas seseorang individu untuk 

melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan”. 

Sedangkan Menurut Semi (2017:1) menyatakan bahwa “kemampuan merupakan daya 

untuk melakukan suatu tindakan sebagai hasil dari pembawaan dan latihan yang dilakukan 

seseorang”. 

Berdasarkan pendapat tersebut kemampuan merupakan suatu kesanggupan atau potensi 

seseorang individu untuk menguasai keahlian dalam melakukan suatu tindakan. 

 

2.1.1.1  Pengertian Menulis 

 Menurut D’Angelo dalam Tarigan (2008:23) “Menulis adalah suatu bentuk  berpikir, 

tetapi justru berpikir bagi membaca tertentu dan bagi waktu tertentu”. Salah satu tugas-tugas 

terpenting sebagai penulis adalah dapat menguasai prinsip-prinsip menulis dan berpikir, yang 

akan dapat menolongnya dalam mencapai maksud dan tujuannya. Yang paling terpenting dalam 

prinsip-prinsip yang dimaksudkan itu adalah penemuan, susunan, dan gaya. Secara singkat 

belajar menulis adalah belajar berpikir dalam atau dengan cara tertentu 

Tarigan (2008:22) menyatakan bahwa “ menulis adalah menurunkan atau melukiskan 

suatu lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh 

seseorang, sehingga orang lain mudah memahami  bahasa maupun gambaran tersebut”.  

 Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa menulis merupakan  

suatu kegiatan komunikasi berupa penyampaian secara tulisan. 

 

 2.1.1.2 Tujuan Menulis 



 Tarigan (2008:24) menyatakan bahwa “ tujuan menulis merupakan suatu respon atau 

jawaban yang diharapkan oleh penulis yang akan diperolehnya dari sipembicara. 

Suriamiharja (2007:24) menyatakan bahwa, “tujuan menulis merupakan tulisan yang 

dibuat sehingga dapat dibaca dan dipahami oleh orang lain serta yang mempunyai kesamaan 

pengetahuan terhadap bahasa yang akan dipergunakan. 

 Selain itu, tujuan menulis menurut Hugo Hartig dalam Tarigan (2008:25) ada tujuh 

tujuan menulis  sebagai berikut: 

 

a. Assignment purpose (tujuan penugasan)  

 Tujuan penugasan ini sebenarnya tidak mempunyai tujuan sama sekali. Penulis menulis 

sesuatu karena ditugaskan, bukan atas kemauan sendiri (misalnya para siswa yang diberi tugas 

merangkumkan buku: sekretaris yang ditugaskan membuat laporan atau notulen rapat). 

b. Altruistic purpose (tujuan altruistik) 

 Penulis bertujuan untuk menyenangkan para pembaca, menghindarkan kedukaan para 

pembaca, ingin menolong para pembaca memahami, menghargai perasaan, dan penalarannya, 

ingin membuat hidup para pembaca lebih mudah dan lebih menyenangkan dengan  karyanya itu. 

Seseorang tidak akan dapat menulis secara tepat guna kalau dia percaya, baik secara sadar 

maupun secara tidak sadar bahwa pembaca atau penikmat karyanya itu adalah “lawan” atau 

“musuh”. Tujuan altruistik adalah kunci keterbacaan sesuatu tulisan. 

c. Persuasive purpose (tujuan persuasif) 

 Tulisan yang bertujuan menyakinkan para pembaca akan kebenaran gagasan yang 

diutarakan. 

d.   Informational purpose (tujuan informasional, tujuan penerangan) 



 Tujuan yang bertujuan memberi informasi atau keterangan dan penerangan kepada para 

pembaca. 

e. Self-expressive purpose (tujuan penyataan diri) 

 Tulisan yang bertujuan memperkenalkan atau menyatakan diri sang pengarang kepada 

para pembaca. 

 

f.  Creative purpose (tujuan kreatif) 

 Tujuan ini erat berhubungan dengan tujuan pernyataan diri. Tetapi “keinginan kreatif” di 

sini melebihi pernyataan diri, dan melibatkan dirinya dengan keinginan mencapai norma artistik, 

atau seni yang idea, seni idaman. Tulisan yang bertujuan mencapai nilai-nilai artistik, nilai-nilai 

kesenian. 

g. Problem-solving purpose (tujuan pemecahan masalah) 

 Dalam tulisan seperti ini penulis ingin memecahkan masalah yang dihadapi. Penulis ingin 

menjelaskan, menjernihkan, menjelajahi serta meneliti secara cermat pikiran-pikiran dan 

gagasan-gagasannya sendiri agar dapat dimengerti dan diterima oleh para pembaca.  

 

2.1.1.3 Batasan-batasan Menulis 

Menurut Tarigan (2008:24)  berdasarkan batasan-batasan menulis terdapat dari empat 

bagian sebagai berikut: 

a. Tujuan yang bertujuan untuk memberitahukan atau mengajar disebut wacana informatif 

(informative discourse). 

b. Tulisan yang bertujuan untuk menyakinkan atau mendesak wacana persuasif (persuasive 

discourse). 



c. Tulisan yang bertujuan untuk menghibur atau menyenangkan atau mengandung tujuan 

estetik disebut tulisan literer (wacana kesastraan atau literary discourse). 

d. Tulisan yang mengekspresikan perasaan dan emosi yang kuat atau berapi-api disebut 

wacana ekspresif (expressive discourse). 

 

 

2.1.1.4  Manfaat Menulis 

Menulis memiliki peranan penting bagi manusia yang selalu untuk bersosialisasi oleh 

orang lain, banyak manfaat yang diperoleh dari aktifitas menulis. 

 Menurut Komaidi (2008:12) menyebutkan beberapa manfaat  dalam menulis sebagai 

berikut. “Pertama, dengan aktifitas menulis kita terlatih untuk menyusun pemikiran  dan 

argumen kita secara runtut, sistematis dan logis.  Kedua, dengan menulis dimana hasil tulisan 

kita dimuat oleh media massa atau diterbitkan oleh suatu penerbit kita akan mendapatkan 

kepuasan batin karena tulisannya dianggap bermanfaat bagi orang lain. Ketiga, dengan menulis 

juga dapat mendorong kita untuk mencari resensi buku, majalah, koran, jurnal dan sejenisnya”. 

Dengan membaca buku resensi tersebut tentu  kita akan semakin bertambah wawasan dan 

pengetahuan kita tentang apa yang kita tulis serta dapat menimbulkan rasa ingin tahu dan melatih 

kepekaan dalam melihat realitas disekitar. 

 

2.1.1.5 Tahapan-Tahapan Menulis 

  Menurut Tarigan (2008:27)  Menulis adalah penyampaian bahasa tulis dari penulis ke 

pembaca. Selanjutnya kita akan dapat membahas mengenai bagaimana tahapan-tahapan menulis 

yang perlu diperhatikan dengan baik sebagai berikut.  



Pertama, tahapan pratulis dimana tahapan ini dimulai dari penentuan topik yang akan 

dimulai dan mempertimbangkan apakah topik tersebut akan menarik perhatian pembaca atau 

tidak. Kedua,  yaitu tahapan penulis dimana tahapan ini menuangkan  gagasan,  ide pikiran dari 

segala yang ada dipikirkan penulis dan akan dituliskan dalam sebuah media secara baik media 

tulis maupun media  lainnya. Pada tahap ini gagasan disusun secara kasar atau tidak terstruktur.  

Ketiga,  yaitu tahapan revisi dimana tahapan ini memperbaiki atau dapat mengubah dan 

menambah yang kurang atau mengurangkan dan menambah informasi dapat mendukung 

mempertajam perumusan penulisan mengubah urutan penulisan pokok-pokok pikiran 

menghilangkan informasi yang kurang relavan dan sebaliknya. Keempat, tahapan penyuntingan 

dimana tahapan ini penulis mengulang kegiatan membaca draf. 

 

 Tulisan pada draf kasar dan masih memerlukan beberapa perubahan kegiatan ini berupa 

meneliti kembali kesalahan dan kelemahan pada draf kasar dengan melihat ketepatan gagasan 

utama tujuan penulisan serta krikertia penerbitan. Kelima, tahapan publikasi dimana tahapan ini 

tahap akhir dalam sebuah penulisan setelah menghasilkan penulisan yang telah selesai atau 

dianggap baik. 

 

 

2.1.1.6  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Menulis 

 Keterampilan menulis siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Agar belajar 

keterampilan menulis siswa berhasil sesuai dengan harapan maka diperlukan faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar siswa.  Faktor-faktor tersebut dibedakan menjadi dua faktor yaitu yang 

pertama, faktor intern dimana faktor intern ini ada tiga jenis yaitu faktor jasmaniah, faktor 

psikologi, faktor kelelahan. Sedangkan faktor kedua, yaitu faktor ekstern terhadap belajar 



dikelompokkan menjadi tiga faktor  yaitu faktor keluarga,  faktor sekolah,  dan faktor  

masyarakat. 

 

2.1.2  Pengertian Teks  Iklan 

 Menurut Liiweri dalam Kosasih (2017:260) mendefinisikan teks iklan sebagai suatu 

proses komunikasi untuk membantu menjual barang, memberi layanan, serta menyampaikan 

gagasan atau ide-ide melalui saluran tertentu dalam bentuk informasi persuasif. 

Menurut Kotler dalam Kosasih (2017:260) menyatakan, 

 

“Pengertian teks iklan merupakan sebagai semua bentuk penyajian   nonpersonal, 

promosi, ide-ide, promosi produk barang dan jasa yang dilakukan oleh sponsor tertentu. 

Artinya dalam menyampaikan pesan tersebut, komunikator secara khusus melakukannya 

dengan cara membayar kepada pemilik media atau membayar orang yang 

mengupayakannya”. 

 

 Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa iklan mengandung lima 

prinsip dasar sebagai berikut: 

1. Adanya pesan: 

2. Dilakukan oleh komunikator (sponsor) tertentu: 

3. Dilakukan dengan cara nonpersonal: 

4. Disampaikan untuk suatu khalayak: 

5. Dalam menyampaikan pesan dilakukan dengan cara membayar: 

 

2.1.2.1  Jenis-jenis Teks Iklan 

 a.  Teks Iklan yang bersifat pengumuman 



  Jenis ini tidak memakai gambar-gambar. Iklan seperti ini hanya berkisar sekitar masalah 

pengumuman pemberitahuan. Iklan ini dapat dimuat atau disalurkan melalui media massa seperti 

koran majalah, ataupun brosur-brosur, radio dan lainnya. 

 b. Teks iklan yang bersifat reklame 

  Jenis ini umumnya ditunjukkan untuk kepentingan bisnis dilengkapi dengan gambar-

gambar yang dilakukan, dan biasanya dimuat pada harian majalah, iklan, dan lain sebagainya. 

 Menurut Nadjua (2008:198) “Dilihat dari isinya, teks iklan dapat dibedakan dalam beberapa 

jenis”, yaitu. 

a. Iklan keluarga 

Iklan keluarga ialah iklan yang memuat berita keluarga, misalnya iklan kelahiran, 

perkawinan, dan kematian 

b. Iklan Pengumuman  

Iklan pengumuman ialah iklan pemberitahuan kepada umum atau golongan orang-orang 

tertentu. Iklan ini biasanya dibuat oleh instanti-instansi pemerintah. Misalnya, iklan 

penerimaan siswa baru, dan lain sebagainya. 

 

2.1.2.2 Fungsi Teks Iklan 

Menurut Kosasih (2017:261) Berdasarkan fungsinya, teks iklan termasuk kategori teks 

persuasif. Iklan menyampaikan sejumlah pemberitahuan, informasi sehingga bisa menggugah 

orang khalayak untuk bersikap atau berbuat sesuai dengan keinginan pembuat iklan.  

Dengan beragam informasi juga karakteristik khalayaknya, keberadaan iklan ditengah-

tengah kehidupan kita sangatlah beragam. Berdasarkan isinya, ada teks iklan pemberitahuan, teks 



iklan layanan masyarakat, dan teks iklan penawaran.  Klasifikasi teks iklan lainnya adalah 

sebagai berikut: 

a. Iklan strategis, digunakan untuk membangun merek ataupun citra positif suatu perusahaan. 

Hal itu dilakukan dengan mengomunikasikan nilai merek dan manfaat produk. Perhatian 

utama dalam jangka panjang adalah memposisikan merek serta membangun pangsa pasar. 

Iklan ini mengundang konsumen untuk menikmati produk jasa dari merek tersebut serta 

menyakinkan bahwa merek ini dikenal oleh khalayak. 

b. Iklan taktis, dirancang untuk mendorong konsumen agar secara melakukan respons terhadap 

merek tertentu. Pada umumnya iklan ini memberikan penawaran khusus jangka pendek yang 

memacu konsumen memberikan respons pada hari yang sama. 

 

 Menurut Rendra Widyatama dalam Kosasih (2017:147) menjabarkan suatu fungsi iklan 

tersebut ada empat bagian sebagai berikut: 

a. Fungsi Precipitation 

Iklan berfungsi untuk mempercepat berubahnya suatu kondisi dari keadaan yang semula 

tidak dapat mengambil keputusan. Sebagai contoh adalah meningkatkan permintaan, 

menciptakan kesadaran dan pengetahuan tentang suatu produk. 

b. Fungsi Persuasion 

Iklan berfungsi untuk membangkitkan khalayak sesuai pesan yang di iklankan. Hal ini 

meliputi daya tarik emosi, menyampaikan informasi tentang ciri suatu produk, dan 

membujuk konsumen untuk membeli. 

 

c. Fungsi Reinforcement (meneguhkan sikap)  

Iklan mampu meneguhkan keputusan yang telah diambil oleh khalayak. 



d. Fungsi Reminder 

Iklan mampu mengingatkan dan semakin meneguhkan terhadap produk yang diiklankan. 

Berdasarkan pengertian para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi iklan merupakan 

tujuan untuk mempromosikan produk. Akan tetapi lebih dari itu, iklan turut berpengaruh dalam 

membentuk gaya hidup,  kebiasaan, selera, dan jati diri seseorang dan masyarakat. Berikut tujuan 

dan fungsi iklan sebgai berikut: 

1. fungsi Informasional, iklan memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristik  dan 

manfaat suatu produk. 

2. Fungsi transformasional, iklan berusaha untuk mengubah sikap-sikap yang dimiliki 

konsumen terhadap merek, pola-pola belanja, gaya hidup, teknik-teknik mencapai sukses dan 

sebagainya. 

 

2.1.2.3 Struktur Teks Iklan 

 Menurut Kosasih (2017:264) secara umum terdapat unsur-unsur mendasar yang 

membentuk sebuah iklan sebagai berikut: 

a. Judul dan Subjudulnya 

b. Teks inti atau teks utama 

c. Kalimat dasar, yang umumnya dipergunakan untuk mengetengahkan slogan 

d. Logo, atau nama perusahaan atau nama produk 

e. Foto produk, yang menunjukkan penampilan produk yang ditawarkan. 

 

2.1.2.4  Tujuan Iklan  



Seperti yang dijelaskan dalam pengertian iklan di atas, secara garis besar tujuan dari iklan 

adalah untuk membujuk atau mendorong orang lain agar menjadi tertarik untuk menggunakan 

suatu produk/jasa. Mengacu pada pengertian iklan di atas,  adapun tujuannya adalah sebagai 

berikut: 

1.  Memberikan informasi kepada khalayak mengenai suatu produk baran atau jasa, merek, 

perusahaan, ataupun suatu ide. Iklan menggunakan bahasa persuasif dengan menonjolkan 

kelebihan produk, jasa yang ditawarkan. 

2. Mempengaruhi orang lain yang merupakan target market untuk menggunakan dan membeli 

produk atau jasa yang ditawarkan kepada mereka.  

 

2.1.2.5  Langkah – Langkah Menulis Teks Iklan 

  Menurut Lamuddin Finoza (2008:212) “Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

pembuatan iklan”. 

1. Iklan harus menarik perhatian agar orang tergerak untuk membacanya. 

2. Isi iklan harus singkat, padat, namun jelas agar pembaca cepat menangkap informasi atau 

pesan yang dikandungnya. 

3. Iklan harus mengandung kebenaran dan kejujuran, dalam arti tidak menipu pembacanya. 

4. Iklan tidak boleh berisi kata-kata atau kalimat yang merugikan produsen lain yang 

memproduksi barang-barang sejenis dengan yang dilakukan. 

5. Isi iklan secara keseluruhan harus mampu memotivasi pembaca untuk membeli/ memiliki 

barang yang diiklankan. 

 

 Menurut Y.S Marjo (2008:265) “Petunjuk praktis membuat iklan”. 



1. Kalimatnya singkat, padat, dan menarik. Kata yang penting harus ditonjolkan. 

2. Disertai gambar yang menarik 

3. Sebaliknya didesainnya sesuai tread yang sedang berkemang di masyarakat. 

  Menurut Nadjua (2008:199) “Langkah-langkah membuat iklan adalahsebagai berikut”. 

Dari segi isinya: 

1. Objektif dan jujur, tidak mengada-ada 

2. Tidak mengandung hinaan atau memonjolkan pihak lain 

3. Tidak menimbulkan hal-hal negatif 

 

Dari segi bahasanya: 

1. Singkat, padat, dan jelas 

2. Menarik, dan mudah diingat 

3. Menimbulkan rasa penasaran bagi khalayan umum. 

 

2.1.2.6 Menulis Teks Iklan 

  Menurut Marjo (2008:264) “Menulis iklan tidak sama dengan menulis surat biasa, 

terutama sekali pada iklan berkaitan dengan dunia dagang atau perniagaan. “Iklan yang ditunjang 

untuk perdagangan, tidak saja ditulis dengan bahasa yang menarik. Gambar-gambar yang dapat 

membantu memberikan informasi tentang produk yang dipasarkan diatur sedemikian rupa 

sehingga mudah ditangkap oleh siapapun yang melihatnya walaupun banyak pesan yang hendak 

disampaikan sebagai seseorang.  

 

 

2.1.3  Metode Poster Comment 



Bagian ini akan membahas mengenai pengertian Metode Poster Comment, langkah-

langkah Metode Poster Comment,  dan kelemahan serta kelebihan Metode Poster Comment. 

 

 

2.1.3.1  Pengertian Metode Poster Comment 

Menurut Aqib (2006:325) “Metode ini merupakan cara yang baik untuk 

menginformasikan kemajuan peserta didik secara cepat, menangkap imajinasi peserta didik, dan 

sebagaian sarana untuk bertukar pikiran ide diantara mereka”. Metode ini juga merupakan cara 

yang memungkinkan  peserta didik untuk menyatakan persepsi dan feeling mereka tentang topik 

yang sedang didiskusikan dengan cara yang menyenangkan. 

 

Metode Poster Comment merupakan salah satu bagian dari strategi pembelajaran aktif 

atau avtive learning. Metode ini sering juga disebut sebagai metode mengomentari gambar, 

yakni suatu strategi yang digunakan pendidik dengan maksud mengajak peserta didik untuk 

memunculkan apa yang terkandung dalam suatu gambar. Metode ini bertujuan untuk 

menstimulasi atau meningkatkan kreatifitas dan mendorong penghayatan siswa terhadap suatu 

permasalahan. 

 Menurut beberapa para ahli mengenai pengertian poster adalah media publikasi untuk 

memberikan suatu informasi kepada masyarakat umum. Poster terdiri dari tulisan, gambar atau 

penggabungan dari keduanya. Poster dapat dijumpai di berbagai tempat umum adalah berupa 

ajakan. 

 

2.1.3.2  Langkah-langkah Metode Poster Comment 

Menurut Aqib (2016:326) Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam melakukan 

metode pembelajaran poster antara lain sebagai berikut: 



1. Pilihlah sebuah gambar  atau poster yang ada kaitannya dengan topik  bahasan yang 

akan dibahas 

2. Mintalah siswa untuk mengamati terlebih dahulu gambar tersebut 

3. Mintalah mereka untuk berdiskusi secara berkelompok, kemudian mereka diminta 

memberikan komentar atau pendapat tentang gambar tersebut. 

4. Siswa diminta untuk memberikan solusi atau rekomendasi berkaitan dengan gambar 

tersebut 

5. Gambar yang dipilih hendaknya memiliki prinsip keserdahaan, keterpaduan, dan yang 

paling penting terkait dengan materi yang dipelajari. 

 

 

 

2.1.3.3 Kelebihan dan Kelemahan Metode Poster Comment 

Menurut Kosasih (2017: 265) mempunyai kelebihan dan kekurangan yaitu: 

a. Kelebihan Metode Poster Comment sebagai berikut: 

1. Dapat mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang 

disajikan. 

2. Dapat dilengkapi dengan warna-warna sehingga lebih menarik perhatian siswa 

3. Bentuknya sederhana tanpa memerlukan peralatan khusus dan mudah 

penempatannya, sedikit memerlukan informasi tambahan 

4.   Pembuatannya mudah dan harganya murah. 

 

 

b.  Kekurangan Metode Poster Comment sebagai berikut: 

 1.  Membutuhkan keterampilan khusus dalam pembuatannya 



 2.   Penyajian pesan hanya berupa unsur visual. 

 

 

 

2.2 Kerangka Konseptual 

Pengertian iklan merupakan suatu bentuk informasi yang dilakukan oleh seseorang, 

instansi/lembaga, atau perusahaan yang isinya berupa pesan yang menarik tentang khalayak. 

Maksud dan tujuan dibuatnya suatu iklan merupakan  agar dapat membujuk/mendorong 

masyarakat sehingga menjadi tertarik menggunakan produk/jasa yang akan ditawarkan. Biasanya 

iklan dipasang diberbagai media agar dapat terlihat oleh banyak orang. Baik itu dibeberapa 

media Televisi, Koran, Majalah, atau ditempel ditempat umum. 

Pada umumnya iklan tersebut berbentuk suatu informasi non personal mengenai sebuah 

produk barang/jasa  lainnya dengan kompensasi dengan biaya yang sudah disepakati. Bentuk 

iklan ini bertujuan untuk menarik perhatian orang lain untuk membeli atau melakukan sesuatu 

yang dapat mengambil keuntungan pembuat iklan. Iklan juga bisa disebut  sebagai alat 

komunikasi yang memberikan informasi  baik itu secara bersifat pengumuman ataupun reklame 

baik itu kita perhatikan masih cukup sarana penyampainnya. 

 Metode Poster Comment merupakan cara yang baik untuk menginformasikan kemajuan 

peserta didik secara cepat, menangkap imajinasi peserta didik, dan sebagai sarana untuk bertukar 

ide di antara mereka. 

 Menulis teks iklan dengan menggunakan metode Poster Comment dapat membantu 

konsentrasi siswa pada proses pembelajaran menjadi terarah karena  dalam kegiatan menulis 

melibatkan suatu tindakan berpikir siswa, dan penulisan terhadap pemenuhan dan kejelasan 



dalam menulis teks iklan akan lebih tepat dan jelas dalam memahami suatu informasi secara 

efektif dengan materi pembelajaran yang disampaikan. 

 

 

2.3   Hipotesis Penelitian 

 Menurut Sugiyono (2010:64), menyatakan bahwa “hipotesis penelitian adalah suatu 

jawaban sementara terhadap masalah yang ada dalam penelitian, dimana rumusan masalah 

penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Akan tetapi dikatakan sementara,  

karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan belum didasarkan suatu 

fakta-fakta empiris yang diperoleh dalam pengumpulan data. 

 Berdasarkan kerangka teoritis dan  landasan teoritis yang sudah dirumuskan. Maka yang 

menjadi hipotesis penelitian ini sebagai berikut: 

Ha  : Tidak Terdapat Pengaruh Penggunaan Metode Poster Comment  Terhadap Kemampuan 

Menulis Teks Iklan pada Siswa Kelas VIII SMP 2 Sidikalang Tahun Pembelajaran 

2019/2020. 

Ho : Terdapat Pengaruh Metode Penggunaan Poster Comment  Terhadap Kemampuan Menulis 

Teks Iklan pada Siswa Kelas VIII SMP 2 Sidikalang Tahun Pembelajaran 2019/2020. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara untuk menguji hipotesis  dengan menggunakan alat dan 

metode. Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh data tentang hasil belajar menulis teks 

iklan. Pada penelitian ini  dapat menggunakan metode pendekatan kuantitatif yang merupakan 

data penelitian berupa angka angka serta analisis dengan menggunakan statistik. 

Sugiyono (2010:2) menyatakan bahwa “Metode penelitian merupakan sebagai cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian metode eksperimen. 

Menurut Sugiyono (2010:72) “Metode eksperimen ialah sebagai metode penelitian yang 

akan dilakukan mencari pengaruh perlakuan terhadap yang lain dalam kondisi yang dapat 

terkendalikan. Metode ini dipilih karena peneliti ingin menguji ada atau tidaknya pengaruh 

poster comment terhadap kemampuan menulis teks iklan pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 

Sidikalang pada tahun pembelajaran 2019/2020. 



 

 

3.2  Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 2 Sidikalang pada kelas VIII.  Adapun beberapa 

yang menjadi alasan peneliti dalam memilih tempat penelitian di SMP Negeri 2 Sidikalang 

adalah sebagai berikut: 

1. Siswa kurang mampu dalam menulis teks iklan 

2. Di sekolah SMP Negeri 2 Sidikalang belum pernah mengadakan penelitian sesuai dengan 

judul peneliti. 

3. Di sekolah SMP Negeri 2 Sidikalang belum pernah dilakukan penelitian sesuai dengan 

faktor masalah yang diteliti oleh sipeneliti. 

 

 

3.2.2  Waktu Penelitian  

Penelitian dilakukan pada semester ganjil tahun ajaran 2019/2020. 

 

Tabel 3.1  Jadwal Penelitian 

No. Kegiatan 

Pelaksanaan 

Penelitian  

Bulan 

Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus 

1 Pengajuan Judul        

2 Judul ACC       

3 Menyusun 

Proposal 

       



4 Bimbingan 

kepada Dosen 

Pembimbing 

       

5 Perbaikan        

6 Perbaikan         

7 Perbaikan dan 

ACC Bab I, II, 

III 

       

8 Seminar 

Proposal 

       

9 Pelaksanaan 

Penelitian 

       

10 Pengolahan 

Data 

       

11  Bimbingan Bab 

IV dan V 

       

12 Perbaikan Bab 

IV dan V 

       

13 ACC Skripsi        

 

 

3.3  Populasi dan Sampel Penelitian 



Populasi merupakan sekumpulan makhluk hidup yang memiliki karakteristik yang sama 

(species yang sama), hidup di wilayah geografis yang sama pada waktu tertentu dan mampu 

diantara sesama makhluk hidup tersebut. 

 Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti: dipandang sebagai suatu 

pendugaan terhadap populasi, namun bukan populasi itu sendiri. Sampel dianggap sebagai 

perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili keseluruhan gejala yang diamati. 

 

3.3.1  Populasi Penelitian 

 Menurut Sugiyono (2012:117) menyatakan bahwa populasi merupakan wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Adapun populasidalam 

populasi ini adalah keseluruhan kelas VIII SMP Negeri 2 Sidikalang Tahun Pembelajaran 

2019/2020 yang berjumlah 128 orang yang terdiri dari 4 kelas. 

 

Tabel 3.2   Kelas VIII SMP Negeri 2 Sidikalang 

No Kelas Jumlah populasi 

1 VIII-1 32 Siswa 

2 VIII-2 32 Siswa 

3 VIII-3 32 Siswa 

4 VIII-4 32 Siswa 

 Jumlah 128 Siswa 

 

 

3.3.2  Sampel Penelitian 



 Sugiyono (2012:118) menyatakan bahwa “ sampel merupakan bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel harus dapat dilakukan 

sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar berfungsi sebagai salah satu 

contoh  yang dapat menggambarkan keadaan populasi sebenarnya. Dalam menentukan sampel 

dapat digunakan teknik Cluster Sampling (acak kelas). 

Langkah-langkah dalam proses Cluster Sampling yang merupakan acak. antara lain; 

Masing-masing nama kelas ditulis pada selembar kertas dan kemudian  digulung. 

1. Menulis nama setiap kelas pada selembar kertas 

2. Kertas yang telah berisikan nama-nama kelas digulung dan dimasukan kedalam suatu tabung 

atau kotak 

3. Kemudian, tabung yang berisi gulungan kertas tersebut dikocok dan gulungan kertas yang 

pertama keluar dari tabung akan dijadikan sampel dalam penelitian. 

 

 

3.4  Desain Penelitian 

 Dalam desain penelitian ini adalah one group pre-test post-test design. Menurut Arikunto 

(2006:12) menyatakan bahwa ”One Group Pretest - Posttest Design merupakan  eksperimen 

yang dilaksanakan pada suatu kelompok saja tanpa kelompok pembanding,  desain  model ini 

dapat memberikan suatu perlakuan yang sama pada setiap subjek  tanpa memperhitungkan 

kemampuan yang dimiliki. Akan tetapi terdapat kemungkinan masing-masing subjek sampel 

memiliki kemampuan dasar yang berbeda-beda. Siswa yang akan menjadi sampel dalam 

penelitian ini akan mendapatkan hal yang sama yaitu test pada diawal (pre-test) perlakuan 

dengan menggunakan media gambar dalam pembelajarannya dan test akhir (post-test). 

 



 

 

Tabel 3.3  Desain Eksperimen One Group Pretest dan  Posttest Design 

Kelas Pre-test Perlakuan  Post-test 

Eksperimen �� X �� 

 

 

Keterangan :   ��	  =   Pre-test (tes awal) menulis teks iklan 

  X   =   Pemberian perlakuan ( Media pembelajaran gambar) 

�� = Post-test (test akhir) dalam menulis teks iklan dengan menggunakan metode 

poster comment. 

 

 

3.5  Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu bantu/alat ukur untuk menghasilkan data penelitian. 

Menurut Sugiyono (2012:148) menyatakan bahwa “ Instrumen penelitian merupakan suatu alat 

yang digunakan untuk mengukur suatu fenomena alam maupun fenomena sosial yang diamati”. 

Penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen  yang dapat meneliti dua buah variabel, yakni 

metode poster comment dan kemampuan menulis teks iklan. Metode poster comment adalah cara 

yang baik untuk menginformasikan kemajuan  peserta didik secara cepat, menangkap imajinasi 

peseerta didik, dan sebagai sarana  untuk bertukar ide di antara mereka. Sedangkan, dalam 

menulis teks iklan ialah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang 

menggambarkan  suatu bahasa dipahami seseorang. 

 

 



 

Tabel 3.4  Aspek Penilaian Kemampuan Menulis Teks Iklan 

No Aspek Indikator Skor  

1 Struktur teks iklan 

a. Judul dan sub 

judulnya  

b. Teks inti dan teks 

utama 

c. Logo, nama 

perusahaan, atau 

nama produk 

d. Foto produk 

 1. Siswa sangat mampu 

menulis teks iklan 

berdasarkan judul dan sub 

judulnya, teks inti, logo 

nama produk, dan foto 

produk. 

 2. Siswa mampu menulis 

teks iklan berdasarkan judul 

dan sub judulnya, teks inti, 

logo nama produk, dan foto 

produk. 

  3. Siswa cukup mampu 

menulis teks iklan 

berdasarkan judul dan sub 

judulnya, teks inti, logo 

nama produk, dan foto 

produk.  

 4. Siswa kurang mampu 

menulis teks iklan 

berdasarkan judul dan sub 

5 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

 



judulnya, teks inti, logo 

nama produk, dan foto 

produk. 

 5. Siswa tidak mampu 

menulis teks iklan 

berdasarkan judul dan sub 

judulnya, teks inti, logo 

nama produk, dan foto 

produk. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 Isi   1. Siswa sangat mampu 

menulis isi teks iklan 

dengan menarik   

 2. Siswa mampu menulis isi 

teks iklan dengan menarik   

 3. Siswa cukup mampu 

menulis isi teks iklan 

dengan menarik   

 4.  Siswa kurang mampu 

menulis isi teks iklan 

dengan menarik  

  5. Siswa tidak mampu 

menulis isi teks iklan 

dengan menarik   

5 

 

 

4 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 



3  Bahasa 1.Siswa sangat mampu 

menulis teks iklan 

berdasarkan bahasa dengan 

singkat, padat dan jelas 

 2. Siswa mampu menulis 

teks iklan berdasarkan 

bahasa dengan singkat, 

padat dan jelas 

3.  Siswa cukup mampu 

menulis teks iklan 

berdasarkan bahasa dengan 

singkat, padat dan jelas 

4. Siswa kurang mampu 

menulis teks iklan 

berdasarkan bahasa dengan 

singkat, padat dan jelas 

5. Siswa tidak mampu 

menulis teks iklan 

berdasarkan bahasa dengan 

singkat, padat dan jelas 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

4 Memiliki penulisan 

bersifat persuasif 

1. Siswa sangat mampu 

menulis teks iklan dengan 

memiliki penulisan bersifat 

5 

 

 



persuasif secara tepat  

2. Siswa mampu menulis 

teks iklan dengan memiliki 

penulisan bersifat persuasif 

secara tepat 

 3. Siswa cukup mampu 

menulis teks iklan dengan 

memiliki penulisan bersifat 

persuasif secara tepat  

4. Siswa kurang mampu 

menulis teks iklan dengan 

memiliki penulisan bersifat 

persuasif secara tepat  

5. Siswa tidak mampu 

menulis teks iklan dengan 

memiliki penulisan bersifat 

persuasif secara tepat 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

5 Kerapian dalam menulis 

teks iklan. 

 1. Siswa sangat mampu 

menulis teks iklan dengan 

rapi  

 2. Siswa mampu menulis 

teks iklan dengan rapi 

 3. Siswa cukup mampu 

5 

 

 

4 

 

3 



menulis teks iklan dengan 

rapi 

 4. Siswa kurang mampu 

menulis teks iklan dengan 

rapi 

  5.  Siswa tidak mampu 

menulis teks iklan dengan 

rapi. 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 Jumlah 25 

 

 

Keterangan : 

 Nilai = 
����		
��	��
�
�

����
�	����	�
����
�
 X 100  (Sugiyono, 2010:148) 

 

Tabel 3.5  Penilaian Kemampuan Menulis Teks Iklan 

No Kategori Rentang Nilai 

1 Sangat baik 85-100 

2 Baik 70-84 

3 Cukup 55-69 

4 Kurang 40-54 

5 Sangat kurang 0-30 

            Arikunto,  (2010:245) 

 



3.6 Jalannya Eksperimen 

 Sebelum melakukan penelitian, akan lebih efektif apabila disusun terlebih dahulu 

kerakgka jalannya peneltian. Hal ini diberlakukan untuk mempermudah  

berlangsungnya penelitian. 

 

Tabel 3.6  Jalannya Pretest  postest  Design 

Pengaruh  metode Poster Comment  terhadap  kemampuan menulis teks iklan 

Pertemuan Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu  

Pendahuluan  a. Mengucapkan 

salam dan 

mengabsen siswa 

1. Mengamati 

a. Menentukan  

tujuan 

pembelajaran 

sesuai dengan 

kompetensi dasar 

b. Guru memberikan 

motivasi kepada 

siswa 

2. Menanya 

a. Guru melakukan 

apersepsi dengan 

b. Menjawab salam 

dan 

mendengarkan 

absen 

c. Memahami 

tujuan 

pembelajaran 

 

 

d. Mendengarkan 

motivasi dari 

guru  

e. Siswa 

mendengarkan 

dan menjawab 

5 Menit 

 

 

 

5 Menit 

 

3 Menit 

 

 

 

10 Menit 

 

 

 

 



berbagai 

pertanyaan untuk 

menarik minat 

siswa dalam 

belajar 

3. Mengumpulkan data 

a. Guru memberikan 

tes penugasan 

tentang menulis 

teks iklan tanpa 

perlakuan metode 

Poster Comment 

(pretest. 

4. Menalar 

a. Guru memberikan 

siswa untuk 

berdiskusi dalam 

mengerjakan tes 

penugasan yang 

sudah diberi 

dengan baik. 

 

5. Mengomunikasikan 

pertanyaan dari 

guru  

 

 

f. Siswa 

mengerjakan tes 

penugasan yang 

telah diberikan 

oleh guru 

 

 

25 Menit 



a. Guru 

mengumpulkan 

hasil diskusi siswa 

dan 

menyimpulkan 

hasil pembelajaran 

dengan 

memberikan 

kesimpulan 

 

II 

Tahap 

orientasi pada 

masalah dan 

menerapkan 

metode poster 

comment 

a. Guru memberikan 

salam 

b. Guru mengabsen 

siswa 

 

c. Guru  menerapkan 

langkah-langkah 

metode poster 

comment yaitu 

sebagai berikut 

1. Pilihlah sebuah 

gambar atau poster 

yang ada 

a. Siswa merespon 

 

b. Siswa 

mendengarkan 

dan menjawab 

c. Siswa 

mendengarkan 

penjelasan dari 

guru mengenai 

langkah-langkah  

metode poster 

comment 

 

2 Menit 

 

3 Menit 

 

 

25 Menit 

 

 

 

 

 

 

 



kaitannya dengan 

topik bahasan 

yang akan dibahas 

2. Mintalah siswa 

untuk mengamati 

terlebih dahulu 

gambar yang 

sudah dibagikan 

3. Mintalah siswa 

untuk berdiskusi 

secara 

berkelompok, 

kemudian mereka 

diminta 

memberikan 

komentar atau 

pendapat tentang 

gambar tersebut 

4. Siswa diminta 

untuk memberikan 

solusi atau 

rekomendasi 

berkaitan dengan 

d. Siswa 

memahami 

penjelasan dari 

guru   

 

 

 

 

 

 

 

20 Menit 



gambar. 

d. Gambar yang 

dipilih hendaknya 

juga memiliki 

prinsip 

kesederhanaan, 

keterpaduan, dan 

yang memiliki 

penting terkait 

dengan materi 

yang dipelajari. 

III a. Melakukan 

posttest 

a. Mengerjakan 

posttest dengan 

menulis teks 

iklan 

25 Menit 

 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data bertujuan untuk mengubah data yang diperoleh dari  penelitian. Hal ini 

dapat dimaksudkan agar hasil prosedur penelitian dapat dipercaya serta dipertanggungjawabkan. 

Ada beberapa langkah-langkah analisis data dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Menstabulasi skor (pretest-postest) dalam menulis teks iklan dengan menggunakan metode 

poster comment  



2. Menghitung mean setiap variabel. 

3. Menghitung standar deviasi setiap variabel. 

4. Menghitung distribusi frekuensi pretest-postest 

5. Menghitung distribusi frekuensi dalam kemampuan menulis teks  iklan. 

6. Melakukan uji persyaratan analisis, yaitu Uji Normalitas, Uji Homogenitas. 

7. Melakukan Uji Hipotesis. 

8. Membuat kesimpulan. 

 Langkah- langkah di dalam teknik analisis data secara terperinci dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

 

 

3.7.1 Deskripsi Data 

Dalam mendeskripsikan data dapat digunakan statistik deskripsi yaitu dengan 

menghitung rata-rata skor (M) dan standar deviasi (SD) dengan menggunakan rumus: 

  M =	∑��
�

 

Keterangan: 

M   :  nilai rata-rata (mean) variabel X 

∑fx   : jumlah dari hasil perkalian antara frekuensi dengan skor (nilai) variabel X 

N :  banyaknya subjek yang diteliti (jumlah sampel) (sudjono, 2010:85) 

1.Menghitung standar deviasi dari variabel dengan menggunakan rumus: 

  SD = �∑���

�
 

 

Keterangan: 

SD :  standar deviasi 



∑��� :  jumlah hasil perkalian antara frekuensi masing-masing skor, dengan deviasi skor yang 

telah dikuadratkan 

N  : jumlah sampel (Sudijono, 2010:159) 

 

 

 

3.8 Uji Persyaratan Analisis 

  Uji persyaratan analisis diperlukan guna mengetahui apakah analisis data untuk pengujian 

hipotesis dapat dilanjutkan apa tidak. Ada beberapa uji persyaratan analisis seperti: Uji 

Normalitas, Uji Homogenitas dan Uji Hipotesis. 

 

 

3.8.1   Uji Normalitas 

 Uji normalitas dapat dilakukan untuk mengetahui apakah populasi destribusi normal atau 

tidak. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Liliefors. (Sudjana, 2005:466) adapun 

langkah-langkahnya sebagai berikut: 

a. Data	 �,			 �... � dijadikan bilangan baku "�, "�..."� dengan menggunakan rumus "� = 
#$%&'
(

 

( �̅ dan s masing-masing merupakan rata-rata dan simbangan baku sampel) 

b. Untuk tiap bilangan baku ini menggunakan daftar distribusi normal baku kemudian dihitung 

peluang dengan rumus F("�) = P (z≤ +�) 

c. Selanjutnya dihitung proporsi "�, "�..."� yang lebih kecil atau sama dengan +� jika proporsi 

ini dinyatakan oleh S("�), maka 

a. S("�) = 
,.���
�

 



d. Dihitung selisih F("�) – S("�) kemudian tentukan harga mutlaknya, dan 

e. Ambil harga paling besar diantara harga-harga mutlak selisih tersebut (Lo) 

 

 

 

 

 

 

3.8.2 Uji Homogenitas 

 Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah data menpunyai varians yang 

homogen atau tidak. Rumus yang digunakan sebagai berikut : 

1. Mencari .��/��� dari varians X dan Y, dengan rumus : 

  F
0
��
��	/1�21�
�
0
��
��	/1��1���

 

Pengujian homogenitas dengan kriteria : 3
 diterima jika .��/��� < ./�21�	dan 3� ditolak jika 

.��/��� > ./
21� yang menyatakan bahwa sampel berasal dari populasi yang homogen. 

 

 

 

3.8.3 Uji Hipotesis 

 Setelah Uji Normalitas, dan Uji Homogenitas dilakukan baik sebelum dan sesudah 

perbedaan, maka langkah selanjutnya adalah dengan mengadakan pengujian Uji Hipotesis 

dengan mengunakan rumus uji “t”.  

 

678�  = 
(9

√�;�
 

 

678$  = 
(9

√�;�
 

 



678�;8� = �678�� + 678��   

 

=�	 = 
8$;8�
(>?$%?�	

 

 

Keterangan : 

=�	 : t observasi 

@� : Mean hasil pre-test 

@� : Mean hasil post-test 

678�;8�	: standar eror perbedaan kedua kelompok  

 

  Selanjutnya ialah mencari harga t pada tabel (t tes), pada tingkat kepercayaan (α) 5 %. 

Berdasarkan =/
21� dapat ditemukan bahwa. 

 

1. 3A ditolak apabila harga =��/��� (=�) < 	=/
21� (=/) yang sekaligus menolak 3
 

2. 3
 diterima apabila harga =��/���	(=�) > =/
21� (=/) yang sekaligus menolak 

 

 

 


