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Abstrak 
  Interaksi belajar mengajar di kelas harus berjalan dua arah, untuk itu perlu adanya 
pengunaan media yang baik sehingga siswa berminat dalam mengikuti pelajaran.Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara persepsi tentang metode multimedia 
dan kemahiran bercerita tokoh idola, sehingga mampu meningkatkan perbaikan hasil belajar 
siswa pada pelajaran Bahasa Indonesia.Rumusan masalah yaitu bagaimanakahhubungan antara 
persepsi tentang metode multimedia dankemahiran bercerita tokoh idola siswa kelas VII 
Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bintan Tahun Pelajaran 2013/2014? 
 
  Responden penelitianinikeseluruhan siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama 
Negeri 1 Bintan berjumlah 276 orang siswa.Sampel ditetapkan sebanyak 20 % dari jumlah 
populasi yaitu 56 orang siswa.Teknikdalampenelitianinidilakukandengancara  menyebarkan 
kuesioner kepada sejumlah responden yang telah ditetapkan dan untuk mengetahui 
kemampuan bercerita siswa dinilai dari observasi berkaitan dengan indikator intonasi, volume 
suara, kelancaran berbicara dan pilihan kata, sikap dan gaya bercerita, dan percaya diri. 
 
  Hasil penelitian uji statistik menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara persepsi 
tentang metode multimedia dan kemahiran bercerita tokoh idola siswa kelas VII yang artinya 
Ho diterima dan Ha ditolak dengan nilai r hitung       -0,150 dan r tabel 0,266. 
 
 
Kata Kunci: Kemahiran,Cerita,Multimedia 

 

Abstract 
  Teacher and learning interaction in the class must be carried out in two direction 
method. Further more, it’s needed the utilizing of a well-used media in order to the students 
interest in learning activing. The purpose of this observation is to recognize the connection of 
perception  about the multimedia methor and the ability in telling the idol figure, on the other 
hand. Able to improve the emendation of learning students in Indonesian subject. The 
viewpoints of the problem how the connection of perception about the multimedia method 
and the skill telling the idol figure of VII students of secondary school 1 Bintan period 
2013/2014? 

   



  The observation respondents are all of the VII students of secondary school 1 Bintan 
for 276 students. The sample is determined about 20% of the amount of population 56 
students. The technique in this observation by spreding cuisioner to amount of respondents 
which is determined with intonation,  indicator, volume, fluently and the words choice, 
attitude in telling story and confidently. 

  
  The statistic observation result whice there is no connection of perception of method 

and the skill in telling idol figure of VII students which sense Ho acception and Ha refusing 
with the value of r accountable -0,150 and r tabel 0,266.  

 
  

The keywords : Skill,Story,Multimedia 
 
1. Pendahuluan 

a. Latar Belakang Masalah 
Timbulnya berbagai permasalahan pemahaman tentang penggunaan metode 

pembelajaran di sekolah, menyebabkan perlunya diterapkan media yang menarik sehingga 
siswa lebih berminat dalam mengikuti pembelajaran.Salah satu metode yang dijadikan 
sebagai media pembelajaran pada penelitian ini yaitu persepsi tentang metode multimedia, 
karena bertujuan untuk menemukan perubahan pada perbaikan hasil belajar siswa di kelas 
khususnya pada pelajaran Bahasa Indonesia.Untuk menceritakan tokoh idola seorang siswa 
harus memiliki keterampilan berbahasa yang baik dan benar. 

 
b. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti 
merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 
Bagaimanakah Hubungan Antara Persepsi tentang Metode Multimedia danKemahiran 
Bercerita Tokoh Idola Siswa Kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bintan Tahun 
Pelajaran 2013/2014? 

 
c. Tujuan Penlitian 

Berikut tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini: 
Untuk mengetahui hubungan antara persepsi tentang metode multimedia dan kemahiran 

bercerita tokoh idola siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bintan Tahun Pelajaran 
2013/2014. 

 
2. Metode Penenlitian 

a. Populasi dan Sampel 



Yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu keseluruhan siswa kelas VI A sampai 
kelas VI H berjumlah 276 siswa.Dengan mengambil sampel sebanyak 20% yaitu menjadi 
56 siswa. 

 
 

b. Tempat dan Waktu Penelitian 
Tempat yang menjadi objek penelitian adalah Sekolah Menengah pertama Negeri 1 

Bintan yang terletak di Jl. Raja Haji Km. 26 Kijang, Kecamatan Bintan Timur Kabupaten 
Bintan. 

 
c. Metode dan Teknik Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan 
kuantitatif. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dua instrument 
penilaian.Untuk mengukur minat belajar digunakan kuesioner. Sedangkan untuk mengukur 
hasil belajar menggunakan tes bercerita di depan kelas. 

 
3.  Hasil Penelitian dan Pembahasan 
  

a. Minat Belajar 
Minat belajar pada penelitian ini menggunakan kuesioner yang berisi 20 

pertanyaan.Pertanyaan mengenai persepsi tentang metode multimedia pada pembelajaran 
bercerita tokoh idola.Hasil nilai pengolahan data di dapat dalam  kategori cukup dengan 
nilai rata-rata dari seluruh kelas 66,58. 

 
b.   Hasil Belajar 

Hasil belajar pada penelitian ini diukur dengan tes bercerita tokoh idola di depan kelas. 
Dengan bercerita tokoh idola dalam kategori cukup dengan nilai rata-rata dari seluruh kelas 
63,21. 
 
c.  Pengujian Hipotesis 
 

1) Pengujian Hubungan dengan Korelasi Product Moment 
Pengujian pada penelitian ini menggunakan rumus korelasi Product Moment.Berikut 
perhitungan untuk hubungan antara X (minat belajar melalui model pembelajaran 
multimedia) dan Y (hasil belajar melalui bercerita tokoh idola). 

 
Diketahui: 
 
N = 56 
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Berdasarkan perhitungan dari hasil penelitian dengan uji statistik product moment 
diatas diketahui bahwa nilai r hitung adalah sebesar -0,150 sedangkan dilihat dari r tabel 0,266 
dengan batas signifikan 5% dan N = 56. Artinya nilai r hitung lebih kecil dari r tabel (-0,150 < 
0,266).Maka dari data tersebut menunjukkan hubungan antara persepsi tentang metode 
multimedia dan kemahiran bercerita tokoh idola siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama 
Negeri 1 Bintan Tahun Pelajaran 2013/2014 sangat rendah.Dengan demikian berdasarkan 
pendapat Arikunto (2008:74) bahwa “korelasi negatif menunjukkan adanya hubungan 
kebalikan antara dua hal.Misalnya hal pertama nilainya naik, justru yang kedua 
turun.Sebaliknya jika yang pertama turun, yang kedua naik.” 

Berdasarkan koefesien korelasi nilai r hitung sebesar -0,150 tidak termasuk pada kolom 
kualifikasi korelasi dan lebih kecil dari nilai 0,000 maka menunjukkan hubungan antara 
persepsi tentang metode multimedia dan kemahiran bercerita tokoh idola siswa kelas VII 
Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bintan Tahun Pelajaran 2013/2014 tidak memiliki 
tingkat hubungan. Jadi data dari perhitungan r hitung dan r tabel dengan kriteria penilaian 
harga r dapat disimpulkan bahwa hipotesis Alternatif (Ha) ditolak dan Hipotesis Nol (Ho) 
diterima.Sebab hipotesis Alternatif (Ha) tidak teruji karena hasil penelitian bahwa tidak ada 
hubungan yang signifikan antara persepsi metode multimedia dan kemahiran bercerita tokoh 
idola siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bintan. 

 

4. Simpulan dan Saran 

Pada hasil penelitian dari uji statistik korelasi product moment yang telah peneliti paparkan 
pada BAB IV dan BAB V berkaitan dengan hubungan persepsi multimedia dan kemahiran 
bercerita tokoh idola siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bintan Tahun 
Pelajaran 2013/2014, dengan kesimpulan :  

 Hasil penelitian menunjukkantidak ada hubungan antara persepsi multimedia dan 
kemahiran bercerita tokoh idola sangat rendah dengan nilai koefesien korelasi -0,150 dari 56 
orang siswa.Sedangkan untuk penilaian kemahiran bercerita siswa bahwa dari rata-rata siswa 
kelas VII termasuk dalam katagori kemahiran berceritanya cukup.Dengan demikian tidak 
terdapat hubungan yang signifikan dari persepsi siswa antara multimedia dan kemahiran 
bercerita tokoh idola dengan r hitung -0,150 lebih kecil dari r tabel 0,266. 

 Berdasarkan penelitian uji signifikan menunjukkan bahwa Hipotesis Alternatif (Ha) 
ditolak dan Hipotesis Nol (Ho) diterima yaitu terbukti tidak ada hubungan  antara persepsi 
multimedia dan kemahiran bercerita tokoh idola.  

 Adapun saran yang dapat diberikan untuk perbaikan dari hasil penelitian ini sabagai 
berikut : 



1. Hendaknya sekolah dapat menerapkan penggunaan multimedia untuk setiap 
pembelajaran dikelas sehingga dapat  mendukung kemampuan belajar Bahasa 
Indonesia dengan lebih variatif dalam bercerita. 

2. Bagi guru dapat dijadikan sebagai masukan untuk memperbaiki strategi mengajar 
Bahasa Indonesia sehingga siswa berminat mengikuti pelajaran dengan metode 
multimedia. 

3. Bagi penelitian selanjutnya, dapat dijadikan sebagai masukan untuk melakukan 
penelitian lanjutan tentang penggunaan multimedia di sekolah sehingga siswa lebih 
berminat untuk mengikuti pelajaran Bahasa Indonesia di kelas. 
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