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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Quasi Eksperimen 

dengan variabel terikat (Y) menulis narasi siswa, variabel bebas media picture 

series dan media mind mapping dan variabel atribut  kemampuan awal siswa. 

Variabel bebas diklasifikasikan dalam bentuk pembelajaran dengan media picture 

series dan media mind mapping, sedangkan variabel atribut diklasifikasikan 

menjadi kemampuan awal tinggi dan kemampuan awal rendah. Desain 

eksperimen yang diterapkan adalah 2x2 dimana masing- masing variabel bebas 

diklasifikasikan menjadi 2 taraf. Variabel bebas yaitu proses pembelajaran pada 

jalur kolom, sedangkan variabel atribut yaitu kemampuan awal siswa dalam 

menulis narasi pada jalur baris. Sehingga desain eksperimen dapat di gambarkan 

sebagai berikut. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Desain Pembelajaran 

X1 X2 

Z1 Z2 
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Keterangan: 

 

X1Z1 =    Blok sampel siswa  dengan media picture series  yang memiliki 

kemampuan awal tinggi  

X1Z2  =    Blok sampel siswa dengan media picture series  yang memiliki 

kemampuan awal  rendah  

X2Z1  =   Blok sampel siswa dengan media mind mapping yang memiliki 

kemampuan awal tinggi  

X2Z2  =   Blok sampel siswa dengan media mind mapping yang memiliki 

kemampuan awal  rendah  

 

Penelitian ini mengelompokan responden menjadi dua kelompok, kelompok 

pertama adalah eksperimen yaitu kelompok siswa yang mendapat perlakuan 

menulis narasi dengan menggunakan media picture series dan  Kelompok kedua 

adalah  kelompok kontrol yaitu kelompok siswa yang mendapat perlakuan 

menulis narasi dengan media mind mapping.  Masing- masing kelompok terdiri 

dari kelompok siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi, campuran dan 

rendah. 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di SMA N 2 Menggala. 

 3.2.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada awal Juli 2012 sampai akhir Agustus 2012 semester 

ganjil tahun pelajaran 2012/2013. 
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3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas X SMA N 2 Menggala 

Tahun Pelajaran 2012/ 2013 yang terdiri dari 6 kelas dengan jumlah 192. 

3.3.2  Sampel 

Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA N 2 

Menggala tahun pelajaran 2012/2013 yang memiliki keadaan relative homogen. 

Dari populasi sebanyak 6 kelas diambil hanya 2 kelas secara random, yaitu 

dengan cara semua kelas diundi kemudian diambil satu kelas diambil sebagai 

kelas yang akan diberikan media picture series. Dari pemilhan secara random 

terpilih kelas X.1 dan X.6 sebagai kelas sampel. Selanjutnya kemampuan 

awalnya, masing-masing dikelompokkan kedalam kemampuan awal tinggi, 

campuran dan rendah.  

Tabel 3.1 Pengelompokan Jumlah Siswa Berdasarkan Kemampuan Awal 

Kemampuan awal Kelas X.1 Kelas X.6 

Tinggi 12 12 

Campuran 8 8 

Rendah 12 12 

Jumlah 32 32 

  

Dari tabel diatas terdapat pengelompokkan jumlah siswa berdasarkan  

kemampuan awal di mana kemampuan awal tinggi terdapat 12 orang, kemampuan 

awal campuran terdiri dari 8 orang kemudian  kemampuan awal rendah  terdiri 
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dari 12 orang  jadi jumlahnya 32 orang. Dari 32 orang yang di ambil nilainya 

hanya 24 orang yaitu kemampuan awal tinggi dan rendah saja pada setiap kelas.  

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Ada dua jenis data yang diperlukan untuk menguji hipotesis  dalam penelitian ini, 

pertama adalah data kemampuan awal siswa, yang diperoleh dari dokumen nilai 

ujian blok kompetensi dasar membuat karangan narasi dengan tema yang 

diberikan. Kedua adalah hasil menulis narasi siswa setelah diberikan 

pembelajaran dengan menggunakan media picture series dan mind mapping. 

 

3.5 Insrtumen Penelitian 

 

Instrumen penelitian ini berupa tes hasil belajar dan dilaksanakan setelah para 

siswa kelas X di beri perlakuan (post-test) menulis narasi dengan menggunakan 

media picture series dan mind mapping. Instrumen tes dilakukan dengan tujuan 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa setelah diberikan pembelajaran 

menulis narasi dengan menggunakan media picture series dan mind mapping. 

Bentuk tes yang diberikan adalah berupa menulis teks narasi dengan 5 aspek 

penilaian yang diambil dari Heaton (1988;148), yaitu: content, organization, 

vocabulary, language use, mechanic. 

 

3.5.1 Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan variabel terikat yaitu: kemampuan menulis sebagai 

indikator yang dinilai dari penguasaan materi, variabel bebas yang terdapat dalam 

penelitian ini adalah media picture series dan mind mapping sebagai model 
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pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran, kemudian terdapat 

variabel atribut yaitu kemampuan awal digunakan untuk mengetahui kemampuan 

siswa sebelumnya.dan selanjutnya dikelompokkan menjadi kemampuana awal 

tinggi dan kemampuan awal rendah, dengan demikian banyakknya kelompok 

yang dihadapi dalam penelitian ini adalah 2x2=4 kelompok penelitian. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dinyatakan penelitian eksperimen ini 

menggunakan desain faktorial. Pada desain factorial 2x2, variabel bebas model 

pembelajaran berada pada jalur kolom, sedangkan variabel atribut kemampuan 

awal siswa berada pada jalur baris. Pertemuan antara baris dan kolom disebut sel, 

sehingga akan terdapat empat sel pada desain factorial 2x2 ini.  

Tabel 3.2 Desain Penelitian 

       Variabel Perlakuan (A) 

 

 

Variabel Atribut (B) 

Media  

Picture series 

(A1) 

Mind mapping (A2)  

Kemampuan 

awal siswa 

(B) 

Tinggi (B1) A1B1 A1 B2 12 

Rendah 

(B2) 

A2B2 A2B2 12 

Jumlah 24 

 

Keterangan: 

A1B1 = Blok sampel siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dengan   

menggunakan media picture series 

A1B2  =  Blok sampel siswa yang memiliki kemampuan awal rendah dengan 

menggunakan media picture series  

A2B2  =  Blok sampel siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dengan 

menggunaka media mind mapping 

A2B2  =  Blok sampel siswa yang memiliki kemampuan awal rendah dengan 

menggunaka media mind mapping 
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3.5.2 Definisi Konseptual dan Operasional 

3.5.2.1 Definisi Konseptual  

 

Menulis karangan narasi adalah menulis sebuah karangan yang berisi cerita 

berdasarkan urutan serangkaian kejadian atau peristiwa. Di dalam kejadian itu ada 

satu atau beberapa tokoh dan tokoh tersebut mengalami satu atau serangkaian 

peristiwa dan ketiganya secara bersama-sama bisa membentuk plot atau alur. 

 

Kemampuan awal siswa adalah kemampuan yang telah dimiliki oleh siswa 

sebelum mengikuti pembelajaran yang akan diberikan. Kemampuan awal ini 

menggambarkan kesiapan siswa sebelum mengikuti pembeljaran yang akan 

diberikan. 

Gambar berseri adalah media gambar yang disusun berkesinambungan antara 

gambar satu dengan gambar berikutnya sehingga menjadi sebuah cerita yang 

padu. Gambar berseri akan merefleksi bahasa dan budaya dari cerita yang 

disampaikan, selaian itu melalui pembelajaran dengan media gambar berseri 

picture series) suatu cerita akan menjadi kaya dengan isi dan pengembangan 

karakter peserta didik. 

Mind mapping  adalah suatu tehnik-grafik yang ampuh yang menyediakan suatu 

kunci universal untuk membuka seluruh potensi otak manusia sehingga dapat 

menggunakan seluruh kemampuan yang ada di kedua belah otak seperti kata, 

gambar, angka, logika, ritme, warna dalam suatu cara yang unik.   

 



�

�

�

��

3.5.2.2 Definisi Oprasional Pembelajaran Menulis Narasi Bahasa Inggris 

Menulis narasi adalah proses pengumpulan ide-ide yang tercipta setelah melihat 

media yang berisikan tentang suatu peristiwa fiksi mengenai cerita rakyat 

sehingga tercipta tulisan yang dapat terbaca oleh ara pembaca yang merupakan 

produk dari kegiatan yang dilakukan oleh penulis. 

Kemampuan awal siswa adalah kemampuan awal yang dimiliki siswa dari meteri 

pembelajaran bahasa Inggris sebelumnya. Selanjutnya kemampuan awal siswa 

akan dikelompokkan berdasarkan kemampuan. Siswa yang memiliki kemampuan 

awal yang tinggi akan berbeda penanganannya dengan siswa yang berkemampuan 

awal rendah. Dalam kegiatan pembelajaran siswa akan mencapai prestasi yang 

optimal diperlukan kecermatan guru dalam memperlakukan siswa sesuai dengan 

karakteristik.  

Media picture series adalah sebuah media gambar berseri yang bertemakan cerita 

rakyat yang memiliki alur cerita dari tahap pengenalan (orientation), tahap 

permasalahan (Complication), dan tahap penyelesaian (Resolution). Media ini 

digunakan untuk merangsang siswa dalam membuat sebuah karangan narasi yang 

runtut. 

Media mind mapping dalam penelitian ini adalah sebuah grafik menyebar yang 

dirancang oleh peneliti yang mengikuti alur cerita yang bertemakan cerita rakyat 

yang juga memiliki tahap pengenalan (orientation), tahap permasalahan 

(Complication), dan tahap penyelesaian (Resolution).  
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3.5.3  Kisi-kisi Instrumen Evaluasi Karangan Narasi� 

 

  Tabel 3.3 Kisi-kisi Instrumen Evaluasi Karangan Narasi 

 

����� Deskripsi Skor 

������� Isi sesuai dengan tujuan 30 

���	�
�	�
�� Ketepatan  pengungkapan ide-ide dan kalimat 

pendukung dan paragraph. 

20 

�	��	������ Ketepatan penggunaan bahasa, tingkat kerumitan 

bahasa dan tata bahasa yang dipakai shingga 

kalimat yang ditulis efektif dan mudah dipahami. 

20 

���	��	�� Ketepatan penggunaan kosa kata 25 

����	�
�� Ketepatan tanda baca dan ejaan. 5 

 Total skor 100 

   (Sumber Heaton, 1988:148) 

 

 

Untuk memberikan skor pada hasil ujian siswa, peneliti menggunakan analytical 

method Heaton (1988; 148) dalam grading the composition menyatakan  metode 

ini sesuai dan ideal untuk proses pembelajaran yang dilakukan dalam situasi kelas.  

Rambu penilaian menulis adalah sebagai berikut: 

 

Content 

27 - 30 excellent to very good: knowledgeable, substantive 

22 - 26 good to average: some knowledge of subject, adequate range 

17 - 21 fair to poor: limited knowledge of subject, little substance  

13 - 16 very poor: does not show knowledge of subject, non-substantive 

 

Organization 

18 - 20 excellent to very good: fluent expression, ideas clearly stated 

14 - 17 good to average: somewhat choppy, loosely organized but main   

                        ideas stand out 

10 - 13 fair to poor: non-fluent, ideas confused or disconnected 

7 - 9 very poor: does not communicate, no organization 
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Vocabulary 

18 - 20 excellent to very good: sophisticated range, effective word/idiom  

                       choice and usage 

14 - 17 good to average: adequate range, occasional errors of words/idiom  

                        form, choice, usage but meaning not obscured  

10 - 13 fair to poor: limited range, frequent errors of word/idiom form,  

                        choice, and usage 

7 - 9 very poor: essentially translation, little knowledge of English  

                        Vocabulary 

 

Language Use 

22 - 25 excellent to very good: effective complex constructions 

19 - 21 good to average: effective but simple constructions 

11 - 17 fair to poor: major problems in simple/complex constructions 

5 - 10 very poor: virtually no mastery of sentence construction rules 

 

Mechanics 

5 excellent to very good: demonstrates mastery of conventions 

4 good to average: occasional errors of spelling, punctuation 

3 fair to poor: frequent errors of spelling, punctuation, capitalization 

2 very poor: no mastery of conventions, dominated by errors of  

                        spelling, punctuation, capitalization, paragraphing 

 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

 

 

Data yang diperoleh dari hasil menulis narasi siswa dikelompokkan berdasarkan 

sel, lalu dianalisis dengan metode statistik deskriptif. Untuk menguji hipotesis 

dilakukan statistik inferensial, perhitungannya menggunakan program SPSS.  
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Namun sebelum menguji hipotesis, dilakukan uji normalitas untuk mengetahui 

masing-masing data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak dan uji 

homogenitas untuk mengetahui homogen tidaknya data yang diperoleh. Jika 

ternyata data homogen, maka data selanjutnya dianalisis menggunakan statistik 

parametik. Statistik parametik yang digunakan adalah anava dua jalur dan uji t 

dari hasil menulis narasi menggunkan media picture series dan  mind mapping 

yang diperoleh. 

 

3.6.1 Uji Normalitas Data 

Pengujian normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data sampel dalam 

penelitian berdistribusi normal atau tidak. Pengujian dalam penelitian ini 

menggunaan One Sample Kolmogorov-Sminov (Uji K-S) dengan bantuan SPSS 

dan hasilnya diperoleh sebagai berikut. 

Tabel 3.8 Hasil Uji Normalitas Data 

  Mind 

mapping 

tinggi 

Mind 

mapping 

rendah 

Picture series 

tinggi 

Picture 

series 

rendah 

N 32 32 32 32 

Normal Parametersa,,b Mean 76.1563 52.2604 46.0208 65.0938 

Std. Deviation 4.20273 4.67030 5.26362 3.35716 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .298 .100 .195 .102 

Positive .150 .100 .195 .102 

Negative -.298 -.088 -.170 -.060 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.685 .568 1.105 .578 

Asymp. Sig. (2-tailed) .087 .903 .174 .892 
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Nilai signifikansi masing-masing kelas : picture series kelompok tinggi 0,903, 

picture series kelompok rendah 0,892, mind mapping kelompok tinggi 0,174, dan 

mind mapping kelompok rendah 0,892. 

Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 berarti data berdistribusi normal. Jadi 

dapat disimpulkan smua data berdistribusi normal. 

 

3.6.2 Uji Homogenitas Data 

Levene’s test digunakan utuk menguji asumsi bahwa variance adalah sama 

(homogen). 

Rumusan Hipotesis : 

Ho : variance adalah sama (homogen) 

Hi : variance adalah berbeda 

Kriteria : 

Tolak Ho jika nilai Sig. < 0,05 dan terima Ho jika nilai Sig. > 0,05. 

 

Tabel 3.9 Hasil Uji Homogenitas Data 

   Prestasi 

   
Equal variances 

assumed 

Equal variances 

not assumed 

Levene's Test for 

Equality of Variances 

 F .099  

Sig. .754  

 

 

Test of Homogeneity of Variances digunakan untuk mengetahui signifikansi data. 

Apabila Sig. < 0,05, maka data tidak homogen. Sebaliknya apabila Sig. > 0,05, 

maka data tersebut homogen atau sama. 
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Data hasil perhitungan pada Levene’s test diperoleh 0,754 dengan nilai 

probabilitas (Sig.) > 0,05 atau 0,754 > 0,05 yaitu data tersebut homogen, sehingga 

persyaratan Anava terpenuhi dan bisa melanjutkan ke analisis berikutnya yaitu uji 

hipotesis.  

 

3.7 Hipotesis Statistik 

 

Hipotesis 1 

Ho  : Tidak ada interaksi antara media pembelajaran dan kemampuan awal 

terhadap  prestasi belajar siswa. 

H1  : Ada interaksi antara media pembelajaran dan kemampuan awal terhadap 

presasi belajar siswa. 

Kriteria Uji : 

• Jika probabilitas (Sig.) > 0,05 maka H0 diterima 

• Jika probabilitas (Sig.) < 0,05 maka tolak H0 

 

Hipotesis 2 

Ho  :   Kemampuan menulis narasi siswa yang menggunakan media picture series 

tidak lebih tinggi dari pada siswa yang menulis narasi dengan 

menggunakan media mind mapping 

 

H2  :   Kemampuan menulis narasi siswa ynag menggunakan media picture series 

lebih tinggi dari pada siswa yang menulis narasi dengan menggunakan 

media mind mapping 

 

 



�

�

�

��

Kriteria Uji : 

• Jika probabilitas (Sig.) > 0,05 maka H0 diterima 

• Jika probabilitas (Sig.) < 0,05 maka tolak H0 

 

Hipotesis 3 

Ho  :  Perbedaan kemampuan menulis narasi siswa yang menggunakan media 

picture series  tidak lebih  tinggi dari siswa yang menulis narasi 

menggunakan media mind mapping untuk siswa berkemampuan awal 

tinggi. 

H3�������Perbedaan kemampuan menulis narasi siswa yang menggunakan media 

picture series  lebih tinggi dar siswa yang menulis narasi menggunakan 

media mind mapping untuk siswa berkemampuan awal tinggi. 

Kriteria Uji : 

• Jika probabilitas (Sig.) > 0,05 maka H0 diterima 

• Jika probabilitas (Sig.) < 0,05 maka tolak H0 

 

Hipotesis 4 

Ho  :  Perbedaan kemampuan menulis narasi siswa yang menggunakan media 

picture series  tidak lebih  tinggi dari siswa yang menulis narasi 

menggunakan media mind mapping untuk siswa berkemampuan awal 

rendah. 
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H4�������Perbedaan kemampuan menulis narasi siswa yang menggunakan media 

picture series  lebih tinggi dar siswa yang menulis narasi menggunakan 

media mind mapping untuk siswa berkemampuan awal rendah. 

Kriteria Uji : 

• Jika probabilitas (Sig.) > 0,05 maka H0 diterima 

• Jika probabilitas (Sig.) < 0,05 maka tolak H0 


