
BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1  Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif

dengan teknik korelasional. Hal ini disebakan penelitian ini menyajikan data-data

nominal yang dikorilasikan antara data yang satu dengan data yang lainnya.

Sugiyono (2009: 13) mengungkapkan bahwa metode deskriptif kuantitatif adalah

penelitian yang menyajikan data-data yang berbentuk angka atau data kualitatif

yang diangkakan (skoring).

Emzir (2008:37) berpendapat bahwa penelitian korelasional menggambarkan

suatu pendekatan umum untuk penelitian yang berfokus pada penaksiran pada

komparasi di antara variabel yang muncul secara alami. Kountur (2009:111)

menyatakan bahwa penelitian korelasional adalah penelitian yang melihat

hubungan antara variabel. Sedangkan Sukmadinata (2009:56) mengatakan bahwa

penelitian korelasional bertujuan untuk mengetahui hubungan suatu variabel

dengan variabel-variabel lain, yaitu variabel minat menulis, ketersediaan sumber

belajar, dan kemampuan menulis teks argumentatif.

Metode tersebut digunakan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara

variabel bebas dengan variabel terikat. Data dikumpulkan menggunakan

instrumen yang telah ditetapkan melalui masing-masing variabel. Selanjutnya,

kejadian-kejadian tersebut dicermati dan dicari hubungannya antara unsur satu
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dengan yang lainnya yang saling berkaitan. Tujuannya untuk membuat deskripsi

mengenai fakta dan sifat-sifat populasi sehingga dapar merucut pada suatu

kesimpulan tentang masalah yang teliti.

Instrumen yang digunakan dalam mengambil data penelitian adalah angket dan

tes. Angket digunakan untuk mengambil data minat menulis mahasiswa dan

ketersediaan sumber belajar. Adapun tes digunakan untuk mengambil data

penelitian tentang kemampuan menulis teks argumentatif. Tes yang digunakan

untuk mengetahui kemampuan menulis argumentatif adalah tes uraian.

Penggunakan tes kemampuan menulis argumentatif; angket minat menulis dan

ketersediaan sumber belajar diharapkan informasi yang diperoleh dapat

memberikan gambaran nyata mengenai permasalahan yang diteliti.  Penelitian ini

dilakukan dengan menggunakan prosedur dan langkah-langkah yang sesuai

dengan prosedur penelitian korelasional.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di STAIN Jurai Siwo Kotamadya Metro pada bulan

Oktober 2013 sampai dengan November 2013.

3.3 Variabel Penelitian

Ada tiga variabel   penelitian yang digunakan untuk memperoleh data penelitian

secara lebih cermat, yaitu minat menulis (X1), intensitas latihan (X2),

ketersediaan sumber belajar (X3), dan kemampuan menulis teks argumentatif

mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris STAIN Jurai Siwo Metro (Y).

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah minat menulis (X1), intensitas latihan
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(X2) dan ketersediaan sumber belajar (X3). Sedangkan varibel terikat dalam

penelitian ini adalah kemampuan menulis teks argumentatif (Y).

3.3.1 Kemampuan Menulis Teks Argumentatif

a. Definisi Konseptual

Kemampuan menulis argumentatif adalah kesanggupan mahasiswa dalam

membuat atau menulis sebuah teks argumentatif. Aspek yang dinilai dalam

kemampuan menulis tek argumentatif ini meliputi:

1. Content yaitu isi tulisan merupakan mengembangan dari ide yang

diberikan.

2. Organization yaitu kerunutan pengungkapan ide dan kalimat pendukung

dalam paragraf.

3. Tatabahasa yaitu penggunaan bahasa, tingkat kompleksitas bahasa dan

tata bahasa yang dipakai sehingga kalimat yang ditulis  efektif dan mudah

dipahami.

4. Vocabulary yaitu penggunaan kosa kata yang tepat sesuai dengan isi

cerita.

5. Mechanic yaitu tanda baca, ejaan dan penggunaan huruf kapital.

b. Definisi Operasional

Kemampuan menulis teks argumentatif adalah kecakapan/kesanggupan dalam

membuat atau menulis sebuah teks argumentatif. Hal tersebut tercermin melalui

nilai atau  skor yang diperoleh mahasiswa setelah mereka mengerjakan tugas

untuk menulis teks argumentatif. Aspek yang dinilai dalam kemampuan menulis
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teks argumentatif ini meliputi (1) Content, (2) Organization, (3) Tatabahasa, (4)

Vocabulary, dan (5) Mechanic.

Untuk memperoleh data kemampuan menulis teks argumentatif dibutuhkan

instrumen penelitian menulis teks argumentatif. Instrumen menulis teks

argumetatif merujuk pada kisi-kisi instrumen menulis teks argumentatif berikut.

c. Kisi-Kisi Penilaian Kemampuan Menulis Argumentatif

Kisi-kisi penilaian kemampuan menulis argumentatif yang merujuk pendapat

Jacob (2004: 90) tertera pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1 Kisi-kisi Kemampuan Menulis Argumentatif

Kemampuan
Menulis

Score Level

Content (Isi) 27- 30 SANGAT BAIK - SEMPURNA : padat informasi,
substansi, pengembangan teks argumentatif tuntas,
relevan dengan permasalahan dan tuntas

22 – 26 CUKUP – BAIK : informasi cukup, substansi cukup,
pengembangan teks argumentatif terbatas, relevan
dengan masalah tetapi tak lengkap

17 – 21 SEDANG – CUKUP : informasi terbatas, substansi
kurang, pengembangan teks argumentatif tak cukup,
permasalahan tak cukup

13 – 16 SANGAT KURANG : tak berisi, tak ada substansi,
tak ada pengembangan teks argumentatif, tak ada
permasalahan

Organization
(Pengorganis
aian)

18 – 20 SANGAT BAIK – SEMPURNA : ekspresi lancar,
gagasan diungkapkan dengan jelas, padat, tertata
dengan baik, urutan logis, kohesif

14 – 17 CUKUP – BAIK : kurang lancar, kurang terorganisir
tetapi ide utama terlihat, bahan pendukung terbatas,
urutan logis tetapi tak lengkap

10 – 13 SEDANG – CUKUP : tak lancar, gagasan kacau,
terpotong-potong, urutan dan pengembangan tak
logis

7 – 9 SANGAT KURANG : tak komunikatif, tak
terorganisir, tak layak nilai
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Kemampuan
Menulis

Score Level

Tatabahasa
18 – 20 SANGAT BAIK – SEMPURNA : pemanfaatan

potensi kata canggih, pilihan kata dan ungkapan
tepat, menguasai pembentukan kata

14 – 17 CUKUP – BAIK : pemanfaatan potensi kata agak
canggih, pilihan kata dan ungkapan kadang-kadang
kurang tepat tetapi tak mengganggu

10 – 13 SEDANG – CUKUP : pemanfaatan potensi kata
terbatas, sering terjadi kesalahan penggunaan kosa
kata dan dapat merusak makna

7 – 9 SANGAT KURANG : pemanfaatan potensi kata
asal-asalan, pengetahuan tentang kosa kata rendah,
tak layak nilai

Vocabulary/
Kosakata

22 – 25 SANGAT BAIK – SEMPURNA : konstruksi
kompleks tetapi efektif, hanya terjadi sedikit
kesalahan penggunaan bentuk kebahasaan

18 – 21 CUKUP – BAIK : konstruksi sederhana tetapi
efektif, kesalahan kecil pada konstruktif kompleks,
terjadi sejumlah kesalahan tetapi makna tak kabur

11 – 17 SEDANG – CUKUP : terjadi kesalahan serius dalam
konstruksi kalimat, makna membingungkan atau
kabur

5 – 10 SANGAT KURANG : tak menguasai aturan
sintaktis, terdapat banyak kesalahan, tak komunikatif,
tak layak nilai

Mekanik 5 SANGAT BAIK – SEMPURNA : menguasai aturan
penulisan, hanya terdapat beberapa kesalahan ejaan

4 CUKUP – BAIK : kadang-kadang terjadi kesalahan
ejaan tetapi tak mengaburkan makna

3 SEDANG – CUKUP : sering terjadi kesalahan
ejaan, makna membingungkan atau kabur

2 SANGAT KURANG : tak menguasai aturan
penulisan, terdapat banyak kesalahan ejaan, tulisan
tak terbaca, tak layak nilai

Sumber: Nurgiantoro (2010: 90)

Pemerolehan data kemampuan menulis teks argumentatif dilakukan

pengelompokan hasil tulisan teks argumentatif. Pengelompokan skor penilaian

mahasiswa dibuat dalam bentuk tabel dengan tujuan agar memperoleh gambaran

secara cepat kemampuan mahasiswa dalam menulis teks argumentatif.
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Tabel 3.2 Kriteria Skor Kemampuan Menulis Teks Argumentatif

Kriteria Rentang

Sangat Baik

Baik

Cukup

Kurang

Rentang skor 86-100

Rentang skor 66-85

Rentang skor 65-56

Rentang nilai 34-55

(diadaptasi dari Brian, John and J.B Heaton. 2002:89)

3.3.2 Minat Menulis

a. Definisi Konseptual

Minat menulis adalah ketertarikan, tanggapan (respon) dan keinginan mahasiswa

dalam melakukan kegiatan menulis.

b. Definisi Operasional

Minat menulis adalah ketertarikan, tanggapan (respon), dan keinginan

mahasiswa dalam melakukan kegiatan menulis sehingga mendorong mereka

untuk merasa senang, suka dan bergairah untuk menulis. Minat menulis

mahasiswa ini tercermin melalui nilai atau skor yang diperoleh mahasiswa setelah

mereka mengerjakan atau memberi tanggapan angket minat menulis. Adapun

aspek yang diukur dari aspek minat menulis ini meliputi; (1) ketertarikan

mahasiswa terhadap kegiatan menulis; (2) respon dan tanggapan mahasiswa

terhadap kegiatan menulis; (3) keinginan mahasiswa menulis.

c. Kisi-Kisi Angket Minat Menulis

Kisi-kisi angket minat menulis untuk mengambil data minta menulis mahasiswa

meliputi kesadara, kemauan, perhatian, dan perasaan yang terurai pada tabel

berikut.



86

Tabel 3.3 Kisi-kisi Minat Menulis

No. Indikator Komponen yang dinilai Penyebaran soal Jumlah

1. Kesadaran 1. Frekuensi menulis

2. Kesediaan menulis

3. Aktivitas menulis

1,2,3,4,5,6,12,21
24,26,27,34,37

13

2. Kemauan 1. Usaha mahasiswa

2. Daya tahan mahasiswa

3. Semangat mahasiswa

7,16,8,9,23,
10,29,

7

3. Perhatian 1. Jumlah buku yang

ditulis

2. Ketersediaan fasilitas

3. Ketersediaan waktu

14,20,22,25,
28,31,33,35

8

4. Perasaan 1. Pengisian waktu luang

2. Sikap terhadap tulisan

3. Variasi tulisan

11,13,15,17,18,19,
30,32,36

9

Jumlah 37

Sumber: Winkel (2006:221)

3.3.3 Intensitas Latihan

a. Definisi Konseptual

Intensitas latihan adalah suatu kekerapan atau frekuensi suatu latihan tentang

suatu bentuk aktivitas secara berulang-ulang. Intensitas latihan adalah frekuensi

seseorang dalam melakukan suatau aktivitas latihan untuk memperdalam materi

atau membiasakan kemampuan tertentu yang telah diterima sebelumnya.

3.3.2.2.2 Defenisi Operasional Intensitas latihan

Intensitas latihan adalah frekuensi mahasiswa melakukan latihan menulis

berbagai jenis tulisan di kampus dan di rumah yang dilihat dari frekuensi,
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lamanya melakukan latihan menulis, dan keinginan melakukan latihan menulis.

Satu diantara berbagai jenis teks adalah teks argumentatif.

3.3.2.2.3 Kisi-Kisi Instrumen Intensitas latihan

Kisi-kisi instrumen intensitas latihan disajikan pada Tabel 3.4 di bawah ini

Tabel 3.4 Kisi-Kisi Instrumen Intensitas latihan

No. Indikator Komponen yang dinilai Penyebaran soal Jumlah

1. Frekuensi
Latihan

1. Latihan menulis di
kampus

2. Latihan menulis di
rumah

1,2,

3, 4,

4

2. Durasi
Kegiatan

1. Menulis di kampus.

2. Menulis di rumah

5,6

7,8

4

3 Keinginan 1. Latihan Menulis di
kampus

2. Latihan Menulis di
rumah

9,10

11,12

4

Jumlah 12

Sumber: Laird (2002:32)

3.3.4 Ketersediaan Sumber Belajar

a. Definisi Konseptual

Sumber belajar segala hal di luar diri mahasiswa yang memungkinkannya untuk

belajar yang dapat berupa pesan, orang, bahan, alat teknik dan lingkungan.

Sumber belajar adalah sarana atau fasilitas pendidikan yang merupakan

komponen penting untuk terlaksananya proses pembelajaran di sekolah. Sumber

belajar untuk teknologi pendidikan meliputi semua sumber (data, orang, barang)

yang dapat digunakan oleh peserta didik baik secara tepisah maupun dalam
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bentuk gabungan, biasanya dalam situasi informal, untuk memberikan fasilitas

belajar.

b. Definisi Operasional

Ketersediaan sumber belajar adalah tersedianya kumpulan bahan atau situasi

belajar tertentu yang di ciptakan untuk memudahkan proses pembelajaran yang

dilakukan oleh pendidik dan mahasiswa. Ketersediaan sumber belajar dalam

penelitian ini juga diambil dari persepsi mahasiswa yang dikumpulkan melalui

kuesioner langsung dengan menggunakan skala bertingkat (Fandi Tjiptono, 2003

: 96).

(a) Alternatif Jawaban a : Sangat Setuju (SS) dengan skor 5

(b) Alternatif Jawaban b : Setuju (S) dengan skor 4

(c) Alternatif Jawaban c : Tidak Setuju (R) dengan skor 3

(d) Alternatif Jawaban d : Tidak Setuju (TS) dengan skor 2

(e) Alternatif Jawaban e : Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor 1.

c. Kisi-Kisi Tes Ketersediaan Sumber Belajar

Kisi-kisi tes ketersediaan sumber belajar untuk mengambil data yang berkaitan

dengan ketersediaan sumber belajar tertera pada tabel berikut.
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Tabel 3.5 Kisi-kisi Ketersediaan Sumber Belajar

Aspek Indikator Pernyataan Nomor
Butir

1.Pesan 1.1. Bahan Ajar 1) Fasilitas penunjang lain
seperti tempat internet, dan
koran kampus.

2) Hand out materi yang
berkaitan dengan menulis.

22,23

24,25

2.Orang 2.1. Dosen Bidang
Studi

2.2. Dosen/Pelatih
Minat dan Bakat

2.3. Staf  TU/
Pelaksana

1) Jumlah Dosen Bidang Studi
Bahasa Inggris yang tersedia
sudah memadai.

2) Jumlah Dosen / Pelatih minat
dan bakat yang tersedia sudah
memadai

3) Jumlah Staf  TU/ Pelaksana
yang tersedia sudah memadai

7,8,9

10

11

3.Bahan 3.1. Bahan Pustaka 1) Jumlah koleksi bahan pustaka
yang tersedia di Perpustakaan
sudah sesuai kebutuhan
mahasiswa.

1,2,3

4.Alat 4.1. Media / Alat
Peraga
Pendidikan

1) Media / alat peraga
pembelajaran yang tersedia
sudah tepat dan memadai.

4,5,6

5.Lingkungan 5.1. Ruang Kelas

5.2. Perpustakaan

5.3. Laboratorium

1) Jumlah ruang kelas sudah
sesuai dengan jumlah
mahasiswa

2) Fasilitas belajar yang tersedia
dalam ruangan kelas sudah
memadai

3) Ruangan Perpustakaan yang
tersedia di sekolah sudah
memadai.

4) Fasilitas praktikum
(laboratorium bahasa) yang
tersedia di perguruan tinggi
sudah memadai

12, 13

14,15,16

17,18,19

20,21

Sumber: Depdiknas, 2004: 144
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3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi penelitian ini adalah semua mahasiswa tingkat I Jurusan Pendidikan

Bahasa Inggris STAIN Jurai Siwo Metro tahun pelajaran 2012/2013 sebanyak

210 mahasiswa. Dipilihnya tingkat I Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris karena

pertimbangan akan kemudahan mengambil data dan tidak mengganggu kegiatan

perkuliahan mata kuliah writing atau mata kuliah lainnya.

3.4.2  Sampel

Upaya untuk menetapkan sumber data dari populasi agar cukup mewakili sifat

dan karakter populasi dinamakan penarikan sampel penelitian. Sampel adalah

bagian atau wakil populasi nyang diteliti (Arikunto, 2006:36). Teknik

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random

sampling. Simple random sampling adalah penentuan anggota sampel secara acak

sederhana. Jadi, setiap anggota populasi memiliki n peluang/kesempatan yang

sama untuk dijadikan sampel penelitian.

Dalam menentukan jumlah sampel yang dibutuhkan berpedoman pada pendapat

Arikunto (2006: 134) yang mengatakan bahwa untuk sekadar ancer-ancer, maka

apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi, jika jumlah subjeknya

besar, dapat diambil antara 10%--15% atau lebih. Karena jumlah populasi dalam

penelitian ini lebih dari 100 orang, maka ditetapkan besarnya sampel adalah 20%.

Jadi, jumlah sampel mahasiswa tingkat I Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris

STAIN Jurai Siwo Metro sebanyak 203 orang mahasiswa x 20%  = 41 orang

mahasiswa, yang terdiri atas 19 laki-laki dan 22 wanita.
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3.5 Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu tes dan angket.

Tes digunakan untuk mengumpulkan data yang berkait dengan data kemapuan

menulis argumentatif. Sementara itu, angket digunakan untuk mendapatkan data

tentang minat menulis dan ketersediaan sumber belajar.

Sesuai dengan teknik pengumpulan data yang disebutkan di atas, maka dalam

penelitian ini ada tiga jenis data yang dikumpulkan yaitu; (1) data kemampuan

menulis argumentatif; (2) data minat menulis; dan (3) data ketersediaan sumber

belajar, dan intensitas latihan. Oleh sebab itu, ada empat instrumen pula yang

digunakan untuk mengumpulkan data tersebut, yaitu istrumen menulis

argumentatif, instrumen minat menulis, instrumen ketersediaan sumber belajar,

dan instrumen itensitas latihan.

3.5.1 Tes Kemampuan Menulis Argumentatif

Indikator yang dinilai untuk memperoleh data kemampuan menulis teks

argumentatif, yaitu (1) Content atau isi dengan skor 0 - 30, (2) Organization atau

pengorganisaian dengan skor 0 - 20 (3) Tatabahasa dengan skor 0 - 20, (4)

Vocabulary atau kosakata dengan skor 0 - 25, dan (5) Mechanic atau pemakaian

kaidah yang benar dengan skor 0 - 5.

3.5.2 Angket Minat Menulis

Angket minat menulis digunakan peneliti untuk mengukur ketertarikan,

tangapan/respon, dan keinginan mahasiswa dalam melakukan kegiatan menulis

sehingga mendorong mereka untuk merasa senang, suka, dan bergairah menulis.

Indikastor ini antar lain aspek : (1) ketertarikan mahasiswa terhadap kegiatan



92

menulis; (2) tanggapan atau respon mahasiswa terhadap kegiatan   menulis; (3)

keinginan mahasiswa menulis.

3.5.3 Intensitas Latihan

Angket intensitas latihan digunakan peneliti untuk mengukur frekuensi

mahasiswa melakukan latihan menulis berbagai jenis tulisan di kampus dan di

rumah yang dilihat dari frekuensi, lamanya melakukan latihan menulis, dan

keinginan melakukan latihan menulis, diantara berbagai jenis teks adalah teks

argumentatif. Indikator aspek ini adalah (1) Frekuensi  Latihan, (2) Durasi

Kegiatan, dan (3) Keinginan Melakukan latihan

ketertarikan, tangapan/respon, dan keinginan mahasiswa dalam melakukan

kegiatan menulis sehingga mendorong mereka untuk merasa senang, suka, dan

bergairah menulis. Indikastor ini antar lain aspek: (1) ketertarikan mahasiswa

terhadap kegiatan menulis; (2) tanggapan atau respon mahasiswa terhadap

kegiatan   menulis; (3) keinginan mahasiswa menulis.

3.5.4 Ketersediaan Sumber Belajar

Angket ketersediaan sumber belajar ini digunakan peneliti untuk mengukur

tinggkat ketersedian sumber belajar mahasiswa, baik yang berkaitan langsung

atau menunjang proses pembelajaran menulis, terutama menulis argumentasi.

Indikator yang diukur meliputi pesan, oramg, bahan, alat, dan lingkungan.
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3.6 Teknik Analisis Data

Untuk memperoleh suatu kesimpulan yang benar terhadap data penelitian maka

diperlukan analisis terhadap data yang telah terkumpul. Data tersebut dianalisis

menggunakan teknik analisis data penelitian yang sesuai.

3.6.1 Uji Instrumen

Instrumen dapat diguunakan untuk mengambil data penelitian apabila butir

instrumen tersebut telah layak digunakan. Uji instrumen ini meliputi uji validitas

instrumen dan reliabilitas butir instrumen.

3.6.1.1 Uji Validitas Instrumen

Validitas instrumen dihitung dengan menggunakan rumus Korelasi Product

Moment dari Pearson dengan angka kasar (Arikunto, 2001: 72). Rumus ini

menghitung koefisien korelasi antara skor butir dengan skor total.

     2222
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Hasil penghitungan butir instrument (r hitung) selanjutnya dikonsultasikan

dengan tabel harga kritik dari  r product moment pada n = 30 adalah r = 0,344

(taraf signifikansi 0,05). Apabila  r  hitung lebih besar daripada  r  tabel, butir

instrumen tersebut valid. Jika  r  hitung  lebih kecil daripada  r  tabel berarti butir

instrumen tersebut tidak valid.

Hasil uji coba yang dilaksanakan dan perhitungan sebagaimana terlampir,

diketahui bahwa 40 instrumen minat menulis ternyata hanya 37 instrumen yang

memenuhi validitas instrumen. Instrumen minat menulis yang tidak valid adalah
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nomor 12, 20, dan 37 dengan nilai r hitung -0.08733, 0.14402, dan 0,2852. Ke-

37 butir instrumen yang valid digunakan untuk mengambil data penelitian

penguasaan minat menulis, sedangkan yang tidak valid ditiadakan. Butir

instrumen yang valid diurutkan menjadi instrumen penelitian dengan nomor 1

sampai dengan 37.

Adapun dari 16 instrumen intensitas latihan ternyata ada 12 butir instrumen yang

valid dan ada 4 butir instrumen yang tidak valid. Butir instrumen yang tidak valid

adalah nomor butir 8, 9, 12, dan 16 dengan nilai 0,319, 0.341, 0,347, dan 0,347.

Instrumen yang valid digunakan mengambil data penelitian intensitas latihan,

sedangkan yang tidak valid ditiadakan. Instrumen yang valid kemudian diurutkan

kembali dari nomo1 sampai dengan nomor 12.

Sedangkan untuk validitas ketersediaan sumber belajar diperoleh data hasil uji

coba bahwa dari 30 instrumen ketersediaan sumber belajar ternyata ada 25 butir

instrumen yang valid dan ada 5 butir instrumen yang tidak valid. Butir instrumen

yang tidak valid adalah nomor butir 2, 7, 12, 20, dan 28 dengan nilai 0,0333,

0.3246, -0,1760, 0,0034, dan 0,3229. Instrumen yang valid digunakan mengambil

data penelitian ketersediaan sumber belajar, sedangkan yang tidak valid

ditiadakan. Instrumen yang valid kemudian diurutkan kembali dari nomo1 sampai

dengan nomor 25.

3.5.2.2  Reliabilitas Instrumen

Untuk  mendapatkan informasi tentang reliabilitas instrumen minat menulis

intensitas latihan, dan ketersediaan sumber belajar menggunakan korelasi
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Pearson Product Moment. Koefisien reliabilitas intrumen dihitung menggunakan

rumus koefisien alfa (Cranbach’s Alpha) dalam Arikunto (2001:109) berikut :
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Adapun tingkat (r) dalam hubungan dengan penentuan hasilnya dikonsultasikan

dengan reliabilitas sebagai berikut:

0,81 – 1,00  = sangat tinggi

0,61 – 0,80  = tinggi

0,41 – 0,60  = cukup

0,21 – 0,40  = rendah

< 0,21  = sangat rendah (Arikunto, 2008:75)

Hasil perhitungan, diperoleh koefesien reliabilitas minat menulis sebesar

0,670974, ini berarti memiliki keterandalan yang tinggi. Koefesien reliabilitas

intensitas latihan sebesar 0,837617, ini berarti memiliki keterandalan yang sangat

tinggi. Sedangkan hasil hitung reliabilitas ketersediaan sumber belajar diperoleh

koefesien reliabilitas 0,50977, ini berarti memiliki keterandalan yang cukupi.

Dengan demikian, instrumen minat menulis, intensitas latihan, dan ketersediaan

sumber belajar seluruhnya reliabel sehingga dapat digunakan untuk mengambil

data penelitian.
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3.6.2 Uji Persyaratan Analisis

3.6.1 Uji Persyaratan Instrumen

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah data yang diambil telah

memiliki distribusi normal atau tidak. Pengujian ini dilakukan terhadap data

minat menulis, ketersediaan sumber belajar, dan kemampuan menulis

argumentatif mahasiswa. Dengan bantuan program SPSS versi 17.00 data minat

menulis, ketersediaan sumber belajar, dan kemampuan menulis teks argumentatif

mahasiswa akan teruji memenuhi persyaratan normalitas atau tidak.

Uji analisis persyaratan instrument bertujuan untuk menentukan data penelitian

telah memenuhi syarat dilakukan uji hipotesis penelitian. Menurut Sugiyono

(2008:239) sebelum dilakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan

pengujian normalitas, homogenitas, dan linearitas sampel.

Pengujian normalitas ini menggunakan uji Kolmogrov-Smirnov(Z) analisis

korelasi product moment adalah uji normalitas data. Kriteria pengujian ini adalah

menerima hipotesis nol apabila populasi berdistribusi normal jika Asymtotic

Significance lebih besar dari taraf nyata  = 0.05. Sebaliknya, menolak hipotesis

nol apabila populasi tidak normal.

Pengujian persyaratan analisis data dilakukan terhadap data penelitian sehingga

data penelitian memenuhi syarat untuk dilakukan uji hipotesis penelitian.

Pengujian persyaratan analisis data meliputi pengujian normalitas, homogenitas,

dan linearitas sampel penelitian sebagai data penelitian.
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3.6.1.1 Pengujian Normalitas Data Penelitian

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah data yang diambil telah

memiliki distribusi normal atau tidak. Pengujian ini dilakukan terhadap data

minat menulis, intensitas latihan, ketersediaan sumber belajar, dan kepuasaan

kerja. Dengan bantuan program SPSS versi 17.00 data minat menulis, intensitas

latihan, ketersediaan sumber belajar, dan kepuasaan kerja yang telah diambil

menunjukkan bahwa data tersebut normal.

Pengujian ini menggunakan uji Kolmogrov-Smirnov(Z). Kriteria pengujian ini

adalah menerima hipotesis nol apabila populasi berdistribusi normal jika

Asymtotic Significance lebih besar dari taraf nyata  = 0.05. Sebaliknya, menolak

hipotesis nol apabila populasi tidak normal.

3.6.1.1.1 Normalitas Variabel Minat Menulis

Hasil uji normalitas pada variabel minat menulis tertera pada hasil out put data

uji normalitas menggunakan program SPSS (Pratista; 2002) berikut.

Tabel 3.6 Hasil Output SPSS Versi 17.00 untuk Uji Normalitas Variabel
Minat Menulis

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
X1_Minat_Menulis

N 41
Normal Parametersa Mean 125.7000

Std. Deviation 11.93000
Most Extreme Differences Absolute .098

Positive .069
Negative -.098

Kolmogorov-Smirnov Z .627
Asymp. Sig. (2-tailed) .827
a. Test distribution is Normal.
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Berdasarkan Tabel 3.6 di atas, menunjukkan bahwa pengujian normalitas data

minat menulis diperoleh nilai K-Z = 0,827 dengan Asymp. Sig. (2-tailed) = 0,627.

Karena Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data

tersebut adalah normal.

3.6.1.1.2 Normalitas Variabel Intensitas Latihan

Hasil uji normalitas pada variabel intensitas latihan tertera pada hasil out put data

uji normalitas menggunakan program SPSS sebagai berikut :

Tabel 3.7 Hasil Output SPSS Versi 17.00 untuk Uji Normalitas Variabel
Intensitas Latihan

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
X2_Intensitas_Latihan

N 41
Normal Parametersa Mean 43.6585

Std. Deviation 7.61121
Most Extreme Differences Absolute .131

Positive .088
Negative -.131

Kolmogorov-Smirnov Z .838
Asymp. Sig. (2-tailed) .483
a. Test distribution is Normal.

Berdasarkan Tabel 3.7 di atas, menunjukkan bahwa pengujian normalitas data

Intensitas latihan diperoleh nilai K-Z = 0,896 dengan Asymp. Sig. (2-tailed) =

0,399.  Karena Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data

tersebut adalah normal.
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3.6.1.1.3Normalitas Variabel Ketersediaan Sumber Belajar

Hasil uji normalitas pada variabel ketersediaan sumber belajar tertera pada hasil

out put data uji normalitas menggunakan program SPSS sebagai berikut :

Tabel 3.8 Hasil Output SPSS Versi 17.00 untuk Uji Normalitas Variabel

Ketersediaan Sumber Belajar

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
X3_Ketersediaan_Sumb

er_Belajar

N 41
Normal Parametersa Mean 93.9024

Std. Deviation 15.04627
Most Extreme Differences Absolute .111

Positive .111
Negative -.072

Kolmogorov-Smirnov Z .708
Asymp. Sig. (2-tailed) .697
a. Test distribution is Normal.

Berdasarkan Tabel 3.8 di atas, menunjukkan bahwa pengujian normalitas data

ketersediaan sumber belajar diperoleh nilai K-Z = 0,708 dengan Asymp. Sig. (2-

tailed) = 0,697.  Karena Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 maka dapat disimpulkan

bahwa data  tersebut adalah normal.

3.6.1.1.4 Normalitas Variabel Kemampuan Menulis Teks Argumentatif

Hasil uji normalitas pada variabel kemampuan menulis teks argumentatif tertera

pada hasil out put data uji normalitas menggunakan program SPSS sebagai

berikut :
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Tabel 3.9 Hasil Output SPSS Versi 17.00 untuk Uji Normalitas Variabel

Kemampuan Menulis Teks Argumentatif

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Y_Menulis_Argumentatif

N 41
Normal Parametersa Mean 71.8049

Std. Deviation 10.98003
Most Extreme Differences Absolute .137

Positive .074
Negative -.137

Kolmogorov-Smirnov Z .875
Asymp. Sig. (2-tailed) .429
a. Test distribution is Normal.

Berdasarkan Tabel 3.9 di atas, menunjukkan bahwa pengujian normalitas data

Kemampuan menulis teks argumentatif diperoleh nilai K-Z = 0,875 dengan

Asymp. Sig. (2-tailed) = 0,429.  Karena Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 maka dapat

disimpulkan bahwa data  tersebut adalah normal.

3.6.2 Uji Homogenitas

Pengujian homogenitas data penelitian kemampuan menulis argumentatif

menggunakan program Statistical Package for Social System (SPSS) v.17.00 for

window. Uji homogenitas menggunakan uji homogenity test. Kriteria pengujian:

Jika nilai p > 0,05 berarti data homogen.

Uji homogenitas variansi data dilakukan dengan mempergunakan pengujian lewat

komputer program SPSS (Pratista; 2002) dengan Levene’s Test.



101

Hipotesis yang diuji adalah:

Ho : Sampel siswa kedua kelompok homogen

H1 : Sampel siswa kedua kelompok tidak homogen

Kriteria uji:

Jika α = 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai sig. maka  Ho ditolak dan H1

diterima  artinya tidak homogen. Jika α = 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai

sig. maka  Ho diterima dan H1 ditolak  artinya homogen (Riduan, dkk: 2007).

3.6.2.1 Homogenitas Data Minat Menulis

Uji homogenitas pada data minat menulis menggunakan uji Levene’s Test

sebagaimana tertera pada tabel hasil Output SPSS  uji homogenitas berikut.

Tabel  3.10 Hasil Output SPSS Versi 17.00 untuk Uji Homogenitas Minat
Menulis

Test of Homogeneity of Variances

X1_Minat _Menulis

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

3.972 7 18 .092

Sumber: Data Penelitian Tahun 2013

Berdasarkan Tabel 3.10 di atas, ternyata α = 0,05 lebih kecil atau sama dengan

nilai test of homogeneity = 3,972 maka Ho diterima dan H1 ditolak  artinya data

minat menulis tersebut homogen (sejenis).
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3.6.2.2 Homogenitas Data Intensitas Latihan

Uji homogenitas pada data intensitas latihan menggunakan uji Levene’s Test

sebagaimana tertera pada tabel hasil Output SPSS  uji homogenitas berikut.

Tabel 3.11 Hasil Output SPSS Versi 17.00 untuk Uji Homogenitas  Intensitas
Latihan

Test of Homogeneity of Variances
X2_Intensitas_ Latihan

Levene Statistic df1 df2 Sig.

3.316 11 17 .130

Sumber: Data Penelitian Tahun 2013

Berdasarkan Tabel 3.11 di atas, ternyata α = 0,05 lebih kecil atau sama dengan

nilai test of homogeneity = 3,316,  maka Ho diterima dan H1 ditolak  artinya data

intensitas latihan tersebut homogen (sejenis).

3.6.2.3 Homogenitas Data Ketersediaan Sumber Belajar

Uji homogenitas pada data ketersediaan sumber belajar menggunakan uji

Levene’s Test sebagaimana tertera pada tabel hasil Output SPSS  uji homogenitas

berikut.
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Tabel 3.12 Hasil Output SPSS Versi 17.00 untuk Uji Homogenitas
Ketersediaan Sumber Belajar

Test of Homogeneity of Variances

X3_Ketersediaan_Sumber_Belajar

Levene Statistic df1 df2 Sig.

3.209 11 17 .153

Sumber: Data Penelitian Tahun 2013

Berdasarkan Tabel 3.12 di atas, ternyata α = 0,05 lebih kecil atau sama dengan

nilai test of homogeneity = 3,209,  maka Ho diterima dan H1 ditolak  artinya data

intensitas latihan tersebut homogen (sejenis).

3.6.2.4 Homogenitas Data Kemampuan Menulis Teks Argumentatif

Uji homogenitas pada data kemampuan menulis teks argumentatif menggunakan

uji Levene’s Test sebagaimana tertera pada tabel hasil Output SPSS  uji

homogenitas berikut.

Tabel 3.13 Hasil Output SPSS Versi 17.00 untuk Uji Homogenitas
Kemampuan Menulis Teks Argumentatif

Test of Homogeneity of Variances
Y_Menulis_Argumentatif

Levene Statistic df1 df2 Sig.

4.299 7 18 .064

Sumber: Data Penelitian Tahun 2013
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Berdasarkan Tabel 3.13 di atas, ternyata α = 0,05 lebih kecil atau sama dengan

nilai test of homogeneity = 4,299 maka Ho diterima dan H1 ditolak  artinya data

kemampuan menulis teks argumentatif tersebut homogen (sejenis).

3.6.3 Pengujian Linearitas Data Penelitian

Menurut Sugiyono (2008:269) menyebutkan bahwa pengujian linearitas data

penelitian dimaksudkan untuk mengetahui keberartian hubungan antar variabel

penelitian. Pengujian linearitas ini dilakukan terhadap hubungan antar variabel.

Hubungan antar variabel yang diuji, yaitu variabel kemampuan menulis teks

argumentatif (Y) dengan variabel minat menulis (X1), variabel kemampuan

menulis teks argumentatif (Y) dengan variabel intensitas latihan (X2), variabel

kemampuan menulis teks argumentatif (Y) dengan variabel ketersediaan sumber

belajar (X3), hubungan kemampuan menulis teks argumentatif (Y) dengan

variabel minat menulis (X1), variabel Intensitas latihan (X2), dan Ketersediaan

sumber belajar (X3).

Kriteria pengujian ini adalah tolak hipotesis nol bahwa hubungan kedua variabel

linear jika Asymtotic Significance lebih kecil dari taraf nyata  = 0.05.

Sebaliknya, terima hipotesis nol bahwa hubungan kedua variabel tidak linear.

Untuk mengetahui tingkat linearitas data penelitian ini, pengolahan data dibantu

dengan menggunakan program SPSS versi 17.00.

Hipotesis yang digunakan :

H0 : Hubungan antar variabel tidak linear

H1 : Hubungan antar variabel linear
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Kriteria pengujian: Jika F hitung lebih kecil daripada F tabel dan probabilitas

lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Jika F hitung lebih besar daripada F

tabel dan probabilitas lebih kecil daripada 0.05, maka H0 ditolak (H1 diterima).

Untuk mengetahui tingkat linearitas data penelitian ini, pengolahan data

menggunakan program SPSS versi 17.00. Berdasarkan hasil pengolahan data,

hubungan variabel kemampuan menulis teks argumentatif (Y) dengan minat

menulis (X1), kemampuan menulis teks argumentatif (Y) dengan intensitas

latihan (X2), kemampuan menulis teks argumentatif (Y) dengan ketersediaan

sumber belajar (X3), hubungan Kemampuan menulis teks argumentatif (Y)

dengan minat menulis (X1), variabel Intensitas latihan (X2), dan ketersediaan

sumber belajar menunjukkan adanya hubungan linearitas yang sangat baik.

Hal ini dapat terlihat pada tabel linearitas antara variabel kemampuan menulis

teks argumentatif (Y) dengan variabel minat menulis (X1), kemampuan menulis

teks argumentatif (Y) dengan  Intensitas latihan (X2 ), kemampuan menulis teks

argumentatif (Y) dengan ketersediaan sumber belajar (X3 ), dan kemampuan

menulis teks argumentatif (Y) dengan variabel minat menulis (X1), variabel

intensitas latihan (X2), dan variabel ketersediaan sumber belajar (X3) berikut.
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Tabel 3.14 Linearitas Variabel Penelitian

Variabel Y dengan X1 Y dengan X2 Y dengan X3 Y dengan X1

X2, dan X3

Hitung Tabel Hitung Tabe
l

Hitung Tabel Hitung Tabel

Linearitas
(F)

43,895 4,10
45,52

3
4,10 30,636 4,10 33,669 4,10

Dk 1 1 1 1 1 1 2 2

Signifikan 0,000 0,05 0,000 0,05 0,000 0,05 0,000 0,05

Kesimpulan Linear Linear Linear Linear

Keterangan:

Y      = Kemampuan menulis teks argumentatif

X1 = Penguasaan minat menulis

X2 = Intensitas latihan

X3 = Ketersediaan sumber belajar

Berdasarkan uji Anova atau F tes, didapat  F hitung variabel penguasaan minat

menulis (X1) dan kemampuan menulis teks argumentatif (Y) sebesar 43,895

dengan tingkat signifikan 0,000 dan F tabel pada taraf nyata  = 0,05 sebesar

4,10. Ternyata probabilitas (0,000) jauh lebih kecil daripada 0,05 dan F hitung

lebih besar daripada F tabel. Dengan demikian, hubungan penguasaan minat

menulis (X1)  dan kemampuan menulis teks argumentatif (Y ) linear sehingga

model regresi ini bisa dipakai untuk memprediksi Kemampuan menulis teks

argumentatif mahasiswa.

Berdasarkan  uji Anova, didapat  F hitung variabel Intensitas latihan (X2) dan

kemampuan menulis teks argumentatif (Y ) sebesar 45,523 dengan tingkat
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signifikan 0,000 dan F tabel pada taraf nyata  = 0,05 sebesar 4,10. Ternyata

probabilitas (0,000) jauh lebih kecil daripada 0,05 dan F hitung lebih besar

daripada F tabel. Dengan demikian,  hubungan intensitas latihan (X2)  dan

kemampuan menulis teks argumentatif (Y)  linear sehingga model regresi ini bisa

dipakai untuk memprediksi kemampuan menulis teks argumentatif .

Berdasarkan  uji Anova, didapat  F hitung variabel ketersediaan sumber belajar

(X3) dan kemampuan menulis teks argumentatif (Y ) sebesar 30,636 dengan

tingkat signifikan 0,000 dan F tabel pada taraf nyata  = 0,05 sebesar 4,10.

Ternyata probabilitas (0,000) jauh lebih kecil daripada 0,05 dan F hitung lebih

besar daripada F tabel. Dengan demikian, hubungan ketersediaan sumber belajar

(X3)  dan kemampuan menulis teks argumentatif (Y)  linear sehingga model

regresi ini bisa dipakai untuk memprediksi kemampuan menulis teks

argumentatif

Demikian juga dari  uji Anova atau F tes, didapat  F hitung variabel minat

menulis (X1), intensitas latihan (X2), dan ketersediaan sumber belajar (X3) dengan

kemampuan menulis teks argumentatif (Y) sebesar 33,669 dengan tingkat

signifikan 0,000 dan F tabel pada taraf nyata  = 0,05. Ternyata probabilitas

(0,000) jauh lebih kecil daripada 0,05 dan  F hitung lebih besar daripada F tabel.

Dengan demikian, hubungan minat menulis (X1), intensitas latihan (X2), dan

ketersediaan sumber belajar dengan kemampuan menulis teks argumentatif (Y)

linear sehingga model regresi ini bisa dipakai untuk memprediksi kemampuan

menulis teks argumentatif mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro.
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Berdasarkan hasil uji normalitas dan lineritas data penelitian menunjukkan bahwa

data minat menulis, intensitas latihan, ketersediaan sumber belajar, dan

kemampuan menulis teks argumentatif mahasiswa yang telah diambil seluruhnya

telah memenuhi pesyaratan normalitas, homogenitas, dan linieritas. Dengan

demikian, data tersebut dapat dianalisis dengan pengujian data berikutnya, yaitu

pengujian hipotesis.

Persyaratan uji analisis data penelitian ini menggunakan tiga uji analisis, yaitu uji

normalitas, uji linieritas, dan uji homogenitas. Pengujian hipotesis pada penelitian

ini adalah menggunakan korelasi product moment dan korelasi berganda.

Korelasi product merupakan statistik parametrik, sehingga penggunaan perlu

adanya persyaratan yaitu distribusi data harus normal.

3.6.2.3 Uji Linieritas Data Penelitian

3.6.3 Pengujian Hipotesis

Hipotesis pertama, kedua, dan, ketiga menggunakan korelasi product moment,

sedangkan hipotesis keempat menggunakan korelasi ganda.

Rumus Korelasi Product Moment, (Arikunto, 2002:245).

N.  XY - (  X )  (  Y )
r xy =

{ N. X2 - (X)2 }  { N. Y2 - (Y)2 }

Untuk menganalisis adanya hubungan regresi ganda menggunakan persamaan

regresi sebagai berikut:

Persamaan garis regresi:
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Ŷ =  a X1 +  bX2 + k

Koefisien korelasi:

Ry(1,2,) =
a∑x1y + b∑x2y

∑y2

Untuk mempermudah pengolahan data sebagaimana menggunakan rumus

tersebut di atas dibantu dengan program Statistical Package for Social System

(SPSS) v.17.00 for window, dengan kriteria pengujian:

1) Hipotesis pertama, jika nila r hitung >  r tabel pada  0,05 berarti ada

hubungan signifikan minat menulis mahasiswa dengan kemampuan menulis

argumentatif mahasiswa.

2) Hipotesis kedua, jika nila r hitung > r tabel pada  0,05 berarti ada hubungan

signifikan intensitas latihan dengan kemampuan menulis argumentatif

mahasiswa.

3) Hipotesis ketiga, jika nila r hitung > r tabel pada  0,05 berarti ada hubungan

signifikan ketersediaan sumber belajar dengan kemampuan menulis

argumentatif mahasiswa.

4) Hipotesis keempat, jika nila r hitung > r tabel pada  0,05 berarti ada

hubungan signifikan minat menulis, intensitas latihan, dan ketersediaan

sumber belajar dengan kemampuan menulis argumentatif mahasiswa.

Untuk kepentingan pengujian hipotesis ini perlu dirumuskan dalam bentuk

hipotesis statistik, sebagai berikut :
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1. Ho :     rx1y =  0

Hi :     rx1y >  0

2. Ho :     rx2y =  0

Hi :     rx2y >  0

3. Ho :     rx3y =  0

Hi :     rx3y >  0

4. Ho :     rx123y =  0

Hi :     rx123y >  0
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