
I. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif

adalah penelitian yang diarahkan untuk mendeskripsikan gejala-gejala, fakta-fakta atau

kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat berdasarkan kenyataan apa adanya (Riyanto,

2001:23).

Dari pengertian di atas, penulis ingin mendeskripsikan kemampuan menarasikan hasil

wawancara siswa kelas VII SMP Negeri 8 Bandar Lampung tahun pelajaran 2009/2010.

3.2 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 8 Bandar Lampung

tahun pelajaran 2009/2010. Sampel tersebut berjumlah 249 siswa yang tersebar dalam tujuh

kelas, yaitu kelas VIIa 32 siswa, kelas VIIb 32 siswa, kelas VIIc 38 siswa, kelas VIId 37

siswa, kelas VIIe 37 siswa, kelas VIIf 38 siswa, kelas VIIg 35 siswa.

3.3 Sampel

Untuk menentukan sampel penulis mengacu pada pendapat Rakhmat (1987:79) yang

menyatakan bahwa apabila subjek penelitian homogen pengambilan sampel tidak dilakukan

dengan statistik. Di samping itu, mengingat populasi penelitian ini tidak lebih dari 500 orang

pengambilan sampel juga tidak dilakukan dengan statistik. Berdasarkan pendapat Rakhmat

tersebut, maka penulis mengambil sampel sebanyak 25 siswa. Sampel dipilih berdasarkan

subjek penelitian yang homogen, homogen artinya, yaitu (1) kurikulum yang digunakan

sama, (2) sekolah yang sama, (3) staf pengajar yang sama, dan (4) sampel yang diambil

sama-sama kelas VII. Berikut ini tabel perhitungan sampel dari jumlah siswa.

Tabel 2



Perhitungan Sampel Siswa Kelas VII SMP Negeri 8 Bandar Lampung Tahun Pelajaran
2009/2010

No Kelas Jumlah Siswa Sampel yang
Ditetapkan

1 VIIa 32 3
2 VIIb 32 3
3 VIIc 38 4
4 VIId 37 4
5 VIIe 37 4
6 VIIf 38 4
7 VIIg 35 3

Jumlah 249 25

Pengambilan sampel untuk masing-masing kelas dilakukan secara acak dengan teknik

undian. Langkah-langkah penyampelan dengan teknik undian adalah sebagai berikut.

1. Membuat daftar nama semua objek penelitian dan memberikan kode nomor urut masing-

masing subjek penelitian.

2. Memberi kode nomor urut yang ditulis pada kertas kecil yang digulung rapi.

3. Memasukan gulungan kertas kedalam kotak kemudian mengocok kotak tersebut dan

mengambil satu persatu gulungan kertas sesuai dengan jumlah sampel yang dibutuhkan

pada setiap kelasnya (Sudikan dalam Nurdiana, 2005:27).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik tes, yaitu tes kemampuan

menarasikan hasil wawancara. Topik atau tema yang penulis berikan, yaitu siswa yang

berprestasi, manfaat berolahraga, peristiwa kejadian alam. Penulis memilih tema itu karena

merupakan tema yang tidak asing lagi bagi siswa setingkat SMP, sehingga siswa dapat

dengan mudah menarasikan hasil wawancara tersebut. Waktu yang diberikan dalam

mengarang selama 90 menit dengan panjang karangan berkisar 3-4 paragaraf.

3.5 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut.



1. Membaca, menandai, dan menskor setiap hasil lembar kerja siswa tiap aspek (judul

karangan, pengunaan ejaan, keefektifan kalimat, pilihan kata, dan struk-tur narasi)

berdasarkan indikator dan penilaian yang digunakan pada tabel 3.

2. Menjumlah skor karangan secara utuh.

100
2

2penskor1penskor
X

3. Menentukan tingkat kemampuan siswa menarasikan hasil wawancara.

4. Menghitung tingkat kemampuan menarasikan hasil wawancara tiap aspek dengan rumus.

100
aspektiapmaksimalSkor

diperolehyangSkor
X

5. Menghitung rata-rata kemampuan siswa menarasikan hasil wawancara secara keseluruhan

dengan rumus.

100
sampelJumlah

nkeseluruhaSkor
X

6. Menentukan tingkat kemampuan siswa berdasarkan tolok ukur yang digunakan pada tabel

4.

Tabel 3
Indikator dan Penilaian Tes Kemampuan Menarasikan Hasil Wawancara

No Indikator Deskripsi Penilaian Skor

1 Kesesuaian
judul dengan isi
karangan

Judul sangat sesuai dengan isi karangan,
memenuhi tiga syarat (relevan, provoka-
tif, dan singkat).

Judul sesuai dengan isi karangan, meme-
nuhi dua syarat.

Judul kurang sesuai dengan isi karangan,
memenuhi satu syarat.

Judul tidak sesuai dengan isi karangan.

Tidak ada judul.

5

4

3

2

1

2 Penggunaan
ejaan sesuai

Ejaan yang digunakan sesuai dengan
penulisan kata, penulisan huruf, pema-

5



dengan EYD kaian tanda baca dan terdapat 0-4 kesa-
lahan ejaan.

Ejaan yang digunakan  sesuai dengan
penulisan kata, penulisan huruf, dan pe-
makaian tanda baca terdapat 5-9 kesa-
lahan ejaan.

Ejaan yang digunakan cukup sesuai
dengan penulisan kata, penulisan huruf,
dan pemakaian tanda baca terdapat 10-
14 kesalahan ejaan.

Ejaan yang digunakan kurang sesuai
dengan penulisan kata, penulisan huruf,
dan pemakaian tanda baca terdapat 15-
19 kesalahan ejaan.

Ejaan yang digunakan tidak sesuai
dengan penulisan kata, penulisan huruf,

kesalahan ejaan.

4

3

2

1

3 Keefektifan
kalimat dalam
karangan

Kalimat yang digunakan efektif sesuai
dengan kesepadanan dan kehematan kata
terdapat 0-2 kesalahan.

Kalimat yang digunakan sudah efektif
sesuai dengan kesepadanan dan kehema-
tan kata terdapat 3-5 kesalahan.

Kalimat yang digunakan cukup efektif
dengan kesepadanan dan kehematan kata
terdapat 6-8 kesalahan.

Kalimat yang digunakan kurang efektif
dengan kesepadanan dan kehematan kata
terdapat 9-11 kesalahan.

Kalimat yang digunakan tidak efektif

5

4

3

2

1

4 Pilihan kata Terdapat 0-3 kesalahan pilihan kata yang
digunakan.

Terdapat 4-7 kesalahan pilihan kata yang
digunakan.

Terdapat 8-11 kesalahan pilihan kata
yang digunakan.

Terdapat 11-14 kesalahan pilihan kata

5

4

3

2



yang digunakan.

yang digunakan.
1

5 Struktur narasi
alur dan latar

Alur dan latar digambarkan secara jelas,
hasil wawancara diceritakan secara kro-
nologis dan tuntas.

Alur dan latar digambarkan secara jelas,
hasil wawancara diceritakan kurang kro-
nologis tetapi tuntas.

Alur dan latar digambarkan kurang jelas,
hasil wawancara diceritakan kurang kro-
nologis tetapi tuntas.

Alur dan latar digambarkan kurang jelas,
hasil wawancara diceritakan secara kro-
nologis tetapi tidak tuntas.

Alur dan latar digambarkan secara jelas,
hasil wawancara tidak diceritakan secara
kronologis dan tidak tuntas.

5

4

3

2

1

Tabel 4
Tolok Ukur Penilaian Kemampuan Menarasikan Hasil Wawancara

Interval Persentase Tingkat
Kemampuan

Keterangan

85%-100% Sangat baik
75%-84% Baik
60%-74% Cukup
40%-59% Kurang
1%-39% Sangat Kurang

(Nurgiantoro, 2006:399)




