
 

 

 

I. METODE PENELITIAN 

 

1.1 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Dengan metode ini, 

tingkat kemampuan menentukan fungsi dan peran kalimat dalam paragraf narasi siswa kelas 

X SMK Negeri I Bandar Lampung tahun pelajaran 2010/2011 dapat diperikan secara 

empirik. 

 

3.2 Populasi 

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

penelitian ini adalah siswa kelas X SMK Negeri I Bandar Lampung tahun pelajaran 

2010/2011 yang berjumlah 274 orang yang tersebar dalam sepuluh kelas. 

 

3.3 Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2006: 131). Dalam 

menetapkan jumlah sampel, penulis berpedoman pada pendapat yang menyatakan bahwa 

apabila jumlah populasi dalam penelitian kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya, jika jumlah populasinya lebih 

besar dapat diambil 10 -15 atau 20-25 dari jumlah populasi (Arikunto, 2006: 134). 

Berdasarkan ketentuan tersebut sampel yang diambil untuk penelitian ini sebesar 15% dari 

273 siswa yaitu 40 siswa. Penulis menggunakan teknik random sampling atau pengambilan 

sampel secara acak. Untuk lebih jelasnya, lihat pada tabel 1 berikut ini. 

Tabel 2 Sebaran Siswa Tiap Kelas dan Sampel 



No. Kelas Jumlah Siswa 15% Sampel 

1 X Multi1 29 4.35 4 

2 X Multi2 28 4.2 4 

3 X TKJ1 29 4.35 4 

4 X TKJ2 29 4.35 4 

5 X P1 30 4. 5 4 

6 X P2 30 4.5 4 

7 X Ak1 35 4. 5 4 

8 X Ak2 30 4.5 4 

9 X Ap1 30 4.5 4 

10 X Ap2 28 4.2 4 

 Jumlah 274  40 

 

Langkah-langkah pengambilan sampel sebagai berikut. 

1. Membuat daftar nama dan nomor urut masing-masing kelas sesuai dengan daftar absensi 

siswa; 

2. Membuat nomor undian yang disesuaikan dengan butir 1 dengan menggunakan gulungan 

kertas kecil-kecil yang dimasukkan ke dalam gelas lalu dikocok; 

3. Setiap nomor yang keluar dicatat dan disesuaikan dengan daftar pada butir 1; dan 

4. Siswa yang nomor urutnya keluar dijadikan sampel penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan teknik 

pengumpulan data yang berbentuk teknik tes. Teks yang diberikan kepada siswa berbentuk 

pilihan ganda dengan lima alternatif jawaban. Siswa diminta untuk memilih satu jawaban 

yang paling benar dari keempat alternatif jawaban yang ada. Jumlah soal yang diteskan yaitu 

50 butir dan dikerjakan dalam waktu 90 menit. 



 

3.4.1 Data Penelitian 

Data penelitian merupakan hasil akhir tes yang berupa skor kemampuan siswa menentukan 

fungsi sintaksis. 

 

3.4.2 Instrumen Penelitian  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes. Bentuk tes yang digunakan adalah 

tes objektif pilihan ganda. Berikut ini akan dijelaskan prosedur penyusunan instrumen 

penelitian. 

3.4.2.1 Menentukan Tujuan Tes 

Tujuan tes dalam penelitian ini untuk menjaring data kemampuan menentukan fungsi 

sintaksis. 

3.4.2.2 Menentukan Materi Tes 

Materi tes disusun sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu mengetahui kemampuan 

menentukanfungsi sintaksis siswa kelas X SMK Negeri I Bandar Lampung tahun pelajaran 

2010/2011. Materi tersebut terdiri dari subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. 

 

3.4.2.3 Menentukan Bentuk Tes dan Jumlah Soal 

Bentuk tes yang digunakan berupa tes objektif yang diharapkan dapat memuat data tentang 

bagaimana kemampuan menentukan fungsi sintaksis oleh siswa kelas X SMK Negeri I 

Bandar Lampung tahun pelajaran 2010/2011. 

 

Penentuan jumlah soal dalam instrumen penelitian berdasarkan pada aspek yang diteliti, yaitu 

berupa pemahaman fungsi sintaksis. Jumlah soal seluruhnya adalah 50. Soal tersebut harus 

diselesaikan siswa dalam waktu 90 menit. Siswa mendapat skor 1 jika jaban benar dan skor 0 

jika jawaban salah, jadi skor yang diperoleh siswa adalah 50. 

 



Tabel 3 Sebaran Soal Tes Menentukan Fungsi dalam Kalimat 

Materi Fungsi Nomor Soal Jumlah  

Soal 

Kalimat Subjek 1., 2., 10., 15., 21., 25., 30., 35., 40., dan 45. 10 

Predikat 5., 6., 13., 18., 24., 33., 36., 41., 47., dan 50. 10 

Objek 4., 7., 9., 11., 16., 23., 27., 32., 43., dan 46. 10 

Pelengkap 3., 8., 12., 17., 19., 26., 31., 38., 44., dan 49. 10 

Keterangan 14., 20., 22., 28., 29., 34., 37., 39., 42., dan 

48. 

10 

      50 

 

3.4.3 Syarat- syarat Instrumen Penelitian 

Instumen penelitian harus memnuhi syarat-syarat sebagai berikut. 

3.4.3.1 Validitas 

Sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur 

(Arikunto, 2006: 65). Validitas tes diukur dengan mengetahui terlebih dahulu tingkat 

kesukaran dan daya beda. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak 

terlalu sukar (Arikunto, 2006: 207). Jadi, soal yang baik adalah soal yang memiliki tingkat 

kesukaran tertentu. Tingkat kesukaran dicari dengan rumus sebagai berikut. 

Ρ = 
Β

𝐽𝑆
 

 

Keterangan: 

P = Indeks Kesukaran 

B = jumlah siswa yang menjawab soal itu dengan benar 

JS = jumlah total siswa peseta tes 

 

Klasifikasi tingkat kesukaran 

● P = 0,00                 soal terlalu sukar 

● 0,00 <  P ≤0,30      soal sukar 

● 0,30 <  P ≤0,70      soal sedang 



● 0,70 <  P ≤1,00      soal mudah 

● P   = 1,00               soal terlalu mudah 

 

Menurut Arikunto (2006: 201) daya beda adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang kurang pandai 

(berkemampuan rendah). Untuk mengetahui daya beda digunakan rumus sebagai berikut. 

 

𝔻 =  Ρ𝒶 − Ρ𝒷 

 

Keterangan: 

𝔻 : Daya beda  

Ρ𝒶 = Jumlah yang benar pada butir soal kelompok atas 

Ρ𝒷 = Jumlah yang benar pada butir soal kelompok bawah 

 

 

Klasifikasi daya beda menurut Arikunto (2006: 218) 

 D = 0,00 – 0,20 = jelek 

 D = 0,20 – 0,40 = cukup 

 D = 0,40 – 0,70 = baik 

 D = 0,70 – 1,00 = baik sekali 

 D = negatif semuanya, tidak baik, jadi semua butir soal harus direvisi  

 

3.4.3.2 Reliabilitas 

Sebuah tes dikatakan reliabel apabila tes tersebut menunjukkan ketetapan. Reliabilitas dapat 

dicari dengan menggunakan rumus KR-20 berikut ini. 

 

Γ11   =   (
𝑛

𝑛−1
) (

𝑆𝐷2−Σ𝑝𝑞

𝑆𝐷2 ) 

 



Keterangan:  

n = Banyaknya butir soal  

p = proporsi peserta tes yang menjawab benar soal yang bersangkutan 

q = 1-p 

SD = Standar Deviasi 

∑pq = jumlah hasil perkalian antara p dan q 

 

Besarnya koefisien korelasi sebagai berikut. 

 0,00 ≤ r11 ≤ 0,20 = korelasi sangat rendah 

 0,20 ≤ r11 ≤ 0,40 = korelasi rendah 

 0,40 ≤ r11 ≤ 0,70 = korelasi cukup 

 0,70 ≤ r11 ≤ 0,90 = korelasi tinggi 

 0,90 ≤ r11 ≤ 1,00 = korelasi sangat tinggi (sempurna) 

 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data bertujuan untuk mengetahui data tingkat kemampuan siswa 

Kelas X SMK Negeri I Bandar Lampung dalam menentukan fungsi sintaksis 

Langkah-langkah dalam menganalisis data pada penelitian ini sebagai berikut. 

1) Memeriksa kelengkapan identitas meliputi: nama, klas, dan nomor urut serta kelengkapan 

jawaban. 

2) Memberi skor siswa, skor 1 jika jawaban benar dan skor 0 jika jawaban salah. Skor 

maksimal yang diperoleh siswa adalah 50. 

3) Menentukan nilai yang dicapai setiap siswa dengan menggunakan rumus berikut ini. 

       𝒩𝒾 =  
𝑛

Χ
 𝑥 100  

 

Keterangan: 

Ni  = Nilai 

n = skor siswar 



X = skor maksimal   

 

4) Menentukan nilai rata-rata siswa dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 

      Μ =  
ΣΧ

Ν
 x 100 

          

Keterangan: 

M   = Mean 

Σ X = Jumlah nilai seluruh siswa 

N  = Jumlah Siswa  

 

 

 

5) Menghitung Distribusi Frekuensi 

Penghitungan distribusi frekuensi dengan rumus sebagai berikut. 

 ℱ %  =  
𝑓

𝑁
  x 100% 

Keterangan: 

ℱ % : persentase frekuensi 

f : frekuensi pencapai nilai 

N : jumlh siswa (sampel) 

 

6) Menentukan Kualifikasi 

Menentukan tingkat kemampuan siswa dalam menentukan fungsi sintaksis menggunakan 

tolok ukur Nurgiantoro sebagai berikut. 

Tabel 4. Tolok Ukur Penilaian 

Interval Persentase 

Tingkat Penguasaan 

Keterangan 

85%- 100% Baik sekali 

75% – 84% Baik 

60% – 74% Cukup 

40% – 59% Kurang 

0% – 39% Gagal 

            (Nurgiyantoro, 2003: 393) 



 

 


