
BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Metode adalah ilmu yang berbicara tentang berbagai cara atau teknik dalam

melakukan suatu penelitian sendiri dapat berjalan dengan benar serta hasilnya

memuaskan. Jadi yang dimaksud metode penelitian adalah cara yang

digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya (Arikunto,

2006: 136). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen.

Penelitian eksperimantal menggunakan percobaan yang dirancang secara

khusus guna membangkitkan data yang diperlukan untuk menjawab

pertanyaan penelitian (Margono, 2007: 110).

Metode eksperimen adalah metode mengajar secara langsung kepada subjek

penelitian. Dengan demikian jelaslah bahwa metode eksperimen adalah

metode penelitian ilmiah yang ditujukan pada penyelesaian masalah yang ada

pada situasi sekarang yang dilakukan dengan pengumpulan data dalam

membuat kesimpulan dengan tujuan untuk melihat pengaruh penerapan

teknik latihan terhadap kemampuan mengarang deskripsi siswa kelas IX SMP

Negeri 22 Bandarlampung. Dalam pembelajaran mengarang deskripsi di

kelas eksperimen penyajian materi menggunakan teknik latihan, sedangkan di



kelas kontrol penyajian meteri menggunakan sumber belajar lingkungan.

Agar lebih jelas desain penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1 Desain Penelitian pada Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol

No Kelas Tes Awal Perlakuaan Tes Akhir
1 Eksperimen O1 X1 O2
2 Kontrol O3 X2 O4

Keterangan:
O1 = Pretes Kelompok Eksperimen
O2 = Pretes Kelompok Kontrol
O3 = Postes Kelompok Eksperimen
O4 = Postes Kelompok Kontrol
X1 = Teknik Latihan
X2 = Sumber Belajar Lingkungan

3.2. Populasi dan  Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2006: 130).

Sementara itu, Anggoro (2007: 4.2) menyatakan bahwa populasi adalah

himpunan yang lengkap dari satuan-satuan atau individu-individu yang

karakteristiknya ingin kita ketahui. Sampel adalah sebagian atau wakil

populasi yang diteliti (Arikunto, 2006: 131). Jenis sampel yang diambil harus

mencerminkan populasi (Riyanto, 2001: 64).

3.2.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan siswa kelas IX SMP Negeri

22 Bandarlampung Tahun Pelajaran 2010/2011 berjumlah 192 orang siswa.

Untuk  lebih jelas populasi penelitian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Jumlah Populasi Penelitian Siswa SMP Negeri 22
Bandarlampung Tahun Pelajaran 2010/2011



No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah Siswa
1
2
3
4
5
6

IX A
IX B
IX C
IX D
IX E
IX F

14
14
15
15
16
15

18
18
17
15
16
17

32
32
32
32
32
32

Jumlah 192
Sumber: Data SMP N 22 Bandarlampung Tahun 2010

3.2.2 Sampel

Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan

teknik cluster random sampling. Teknik ini digunakan bilamana populasi

tidak terdiri atas individu-individu, melainkan terdiri atas kelompok-

kelompok individu atau cluster (Margono, 2007: 127).

Adapun prosedur pengambilan sampel yang dilakukan adalah sebagai

berikut:

a)   Mendata jumlah kelas IX SMP Negeri 22 Bandarlampung.

b) Mengundi secara acak satu kelas sebagai kelas eksperimen dan satu kelas

sebagai kelas kontrol.

c) Hasil dari pemilihan secara acak diperoleh kelas IX C sebagai kelas

eksperimen dan kelas IX D sebagai kelas kontrol.

d) Jumlah keseluruhan sampel 64 orang siswa, yang terdiri atas siswa kelas

eksperimen berjumlah 32 orang dan siswa kelas kontrol 32 orang.

3.3 Teknik Pengumpulan Data



Untuk memperoleh data yang diinginkan maka peneliti menggunakan teknik

tes. Menurut Margono (2007: 170), tes adalah seperangkat rangsangan

(stimuli) yang diberikan kepada seseorang dengan maksud untuk mendapat

jawaban yang dapat dijadikan dasar bagi penetapan skor angka.

Bentuk tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes mengarang

deskripsi dengan topik yang ditentukan oleh peneliti. Tes yang diberikan,

yaitu tugas membuat karangan deskripsi. Waktu yang digunakan untuk

mengerjakan tes adalah 80 menit, dengan panjang karangan 3-4 paragraf.

Skala penilaian menggunakan model penilaian tugas menulis dengan skala 0-

100. Apabila siswa dapat menulis karangan dengan benar akan mendapat skor

100. Untuk lebih jelasnya indikator dan skor penilaian dapat dilihat pada

tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3 Indikator Penilaian Tes Kemampuan Mengarang Deskripsi

No Indikator Kualitatif Skor Deskripsi Penilaian
1 Isi Karangan

Deskripsi
Baik

Sekali

Baik

Cukup

33-40

25-32

17-24

Karangan yang ditulis sangat
memperlihatkan dan
menggambarkan hasil
pengamatan tentang objek,
menimbulkan imajinasi sehingga
pembaca seolah-olah melihat atau
merasakan sendiri tentang objek
yang disampaikan

Karangan yang ditulis mem-
perlihatkan dan menggambarkan
hasil pengamatan tentang objek,
menimbulkan imajinasi sehingga
pembaca seolah-olah melihat atau
merasakan sendiri tentang objek
yang disampaikan

Karangan yang ditulis cukup
memperlihatkan dan
menggambarkan hasil
pengamatan tentang objek,



Kurang

Gagal

9-16

1-8

menimbulkan imajinasi sehingga
pembaca seolah-olah melihat atau
merasakan sendiri tentang objek
yang disampaikan

Karangan yang ditulis kurang
memperlihatkan dan
menggambarkan hasil
pengamatan tentang objek,
menimbulkan imajinasi sehingga
pembaca seolah-olah melihat atau
merasakan sendiri tentang objek
yang disampaikan

Karangan yang ditulis tidak
memperlihatkan dan
menggambarkan hasil
pengamatan tentang objek,
menimbulkan imajinasi sehingga
pembaca seolah-olah melihat atau
merasakan sendiri tentang objek
yang disampaikan

2 Penggunaan
Bahasa

Baik
Sekali

Baik

Cukup

Kurang

Gagal

29-35

22-28

15-21

8-14

1-7

Pada saat menulis karangan
sangat mampu menggunakan
kalimat efektif, tidak terdapat
kesalahan pemakaian EYD dan
Diksi yang digunakan  sangat
tepat

Pada saat menulis karangan
mampu menggunakan kalimat
efektif, terdapat 1-5 kesalahan
pemakaian EYD dan Diksi yang
digunakan  tepat

Pada saat menulis karangan
cukup mampu menggunakan
kalimat efektif, terdapat 6-10
kesalahan pemakaian EYD dan
Diksi yang digunakan  cukup
tepat

Pada saat menulis karangan
kurang mampu menggunakan
kalimat efektif, terdapat 11-15
kesalahan pemakaian EYD dan
Diksi yang digunakan  kurang
tepat

Pada saat menulis karangan tidak
mampu menggunakan kalimat
efektif, terdapat  > 16 kesalahan
pemakaian EYD dan Diksi yang



digunakan tidak tepat
3 Penataan

Gagasan
Baik

Sekali

Baik

Cukup

Kurang

Gagal

21-25

15-20

11-15

6-10

1-5

Pendapat atau gagasan yang
dikemukakan sangat runtut,
sangat mampu meletakkan
kalimat utama dalam karangan,
pokok-pokok pikiran
diungkapkan dan dikembangkan
sangat  jelas, tema sangat
menggambarkan isi karangan,
hubungan antar bagian kohesif.

Pendapat atau gagasan yang
dikumukakan runtut, mampu
meletakkan kalimat utama dalam
karangan, pokok-pokok pikiran
diungkapkan dan dikembangkan
dapat jelas, tema dapat
menggambarkan isi karangan,
hubungan antar bagian kohesif.

Pendapat atau gagasan yang
dikumukakan cukup runtut, cukup
mampu meletakkan kalimat
utama dalam karangan, pokok-
pokok pikiran diungkapkan dan
dikembangkan cukup  jelas, tema
cukup dapat menggambarkan isi
karangan, hubungan antar bagian
cukup kohesif.

Pendapat atau gagasan yang
dikumukakan kurang  runtut,
kurang mampu meletakkan
kalimat utama dalam karangan,
pokok-pokok pikiran kurang
diungkapkan dan dikembangkan
dengan jelas, tema kurang dapat
menggambarkan isi karangan,
hubungan antar bagian kurang
kohesif.

Pendapat atau gagasan yang
dikumukakan tidak runtut, tidak
mampu meletakkan kalimat
utama dalam karangan, pokok-
pokok pikiran tidak diungkapkan
dan dikembangkan dengan jelas,
tema tidak dapat menggambarkan
isi karangan, hubungan antar
bagian tidak kohesif.



Teknik penilaian terhadap tulisan siswa dengan langkah-langkah sebagai

berikut.

1. Mengumpulkan seluruh data

2. Membaca dan melakukan penskoran, terhadap tulisan siswa berdasarkan

aspek penilaian (isi karangan deskripsi, penggunaan bahasa, penataan

gagasan).

3. Mengoreksi dan memberi skor hasil karangan deskripsi berdasarkan tolok

ukur penilaian.

X = Jumlah skor peroleh x 100%
Jumlah skor maksimal

Keterangan

X =  Skor rata-rata

3.4 Prosedur Penelitian

Prosedur penelitiannya dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.4 Prosedur Penelitian untuk Kelas Eksperimen dan Kelas

Kontrol

Pertemuan ke Kelas Eksperimen Kelas Kontrol
1 Tes Awal Tes Awal
2 Pelaksanaan pembelajaran

I dengan menggunakan
teknik latihan

Pelaksanaan pembelajaran
I dengan menggunakan
sumber belajar lingkungan

3 Pelaksanaan pembelajaran
II dengan menggunakan
teknik latihan

Pelaksanaan pembelajaran
II dengan menggunakan
sumber belajar lingkungan

4 Tes Akhir Tes Akhir

3.5  Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Untuk menganalisis data, prosedur yang ditempuh oleh peneliti adalah

sebagai berikut.

1) Memberi skor pada karangan siswa dengan menggunakan pembobotan

masing-masing unsur karangan.



2) Mencantumkan skor yang diperoleh sampel ke dalam tabel.

3) Menafsirkan hasil skor yang dicapai sampel (baik untuk kelas eksperimen

maupun kelas kontrol) dengan berpedoman pada tolok ukur yang

ditetapkan.

4) Uji keacakan sampel dilakukan untuk mengetahui apakah sampel diambil

secara acak atau tidak. Untuk menguji keacakan sampel digunakan uji

runtun.

5) Uji Normalitas Distribusi

Untuk mengetahui apakah sampel berasal dari populasi yang berdistribusi

normal atau tidak, dilakukan uji normalitas distribusi.

6) Pengujian hipotesis.

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus t tes, berikut ini:
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Keterangan:

1X = Skor rata-rata kemampuan mengarang deskripsi di kelas

eksperimen

2X = Skor rata-rata kemampuan mengarang deskripsi di kelas kontrol

S2 = Simpangan baku gabungan

n1 = Jumlah siswa untuk kelas eksperimen

n2 = Jumlah siswa untuk kelas kontrol

S1 = Simpangan baku kelas eksperimen



S2 = Simpangan baku kelas kontrol

3.6  Tolok Ukur Penilaian

Menentukan tingkat kemampuan siswa dalam menulis karangan deskripsi

menggunakan teknik latihan berdasarkan tolok ukur yang digunakan. Untuk

lebih jelas dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini.

Tabel 3.5 Tolok Ukur Penilaian Kemampuan Siswa Mengarang
Deskripsi

Persentase Tingkat Kemampuan

85%-100% Baik Sekali
75%-84% Baik
60%-74% Cukup
40%-59% Kurang
0%-39% Gagal

(Nurgiantoro, 2001: 399)


