
III. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yakni

metode yang memaparkan atau menggambarkan suatu hal secara empirik. Dalam

hal ini, penulis memaparkan tentang kecepatan efektif membaca siswa kelas X

SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung tahun ajaran 2010/2011.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian adalah seluruh siswa yang berada di sekolah yang

dijadikan tempat penelitian. Sampel adalah jumlah siswa yang akan dijadikan

subjek penelitian. Di bawah ini diuraikan populasi dan sampel yang digunakan

dalam penelitian.

3.2.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA Muhammadiyah

2 Bandarlampung tahun ajaran 2010/2011. Populasi tersebut berjumlah 207 siswa

yang tersebar dalam lima kelas. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
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Tabel 3.2 Jumlah Siswa Kelas X SMA Muhammadiyah 2
Bandarlampung Tahun Ajaran 2010/2011

3.2.2 Sampel

Penulis menentukan sampel penelitian sebanyak 20% dari jumlah populasi 207

siswa yaitu 43 siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Arikunto (2002: 112), bahwa

apabila subjek kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitian ini

merupakan penelitian populasi. Selanjutnya, jika jumlah subjeknya besar dapat

diambil antara 10%—15 % atau 20%—25% atau lebih mengingat waktu, wilayah,

dan risiko.

Dalam penentuan sampel, digunakan teknik random sampling, yaitu teknik

pengambilan sampel secara acak tanpa pilih-pilih. Jadi, setiap anggota dari

populasi mempunyai kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk dipilih

menjadi anggota sampel.

Adapun langkah-langkah dalam menentukan sampel sebagai berikut.

1) Membuat daftar nama semua subjek yang menjadi anggota populasi dan diberi

nomor urut sebagai kode.

2) Kode nomor urut tersebut ditulis pada kertas kecil dan digulung rapi.

Nomor Kelas Jumlah Siswa

1 X A 33

2 X B 43

3 X C 44

4 X D 43

5 X E 44

Jumlah 207
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3) Gulungan kertas dimasukkan ke dalam suatu tempat, kemudian dikocok dan

dikeluarkan satu persatu sesuai jumlah sampel setiap kelasnya.

4) Nomor-nomor yang keluar akan dijadikan anggota sampel.

Jumlah sampel untuk tiap kelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Sebaran Sampel Siswa Tiap Kelas

Nomor Kelas Jumlah Siswa 20% x jumlah

siswa

Jumlah Sampel

1 X A 33 6,6 7

2 X B 43 8,6 9

3 X C 44 8,8 9

4 X D 43 8,6 9

5 X E 44 8,8 9

Jumlah 207 41,4 43

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Tes kecepatan efektif membaca meliputi dua aspek, yaitu aspek kecepatan

membaca dan aspek pemahaman isi bacaan. Oleh karena itu, tes untuk mengukur

kecepatan membaca efektif siswa dilakukan dalam dua tahap. Pertama, mengukur

kecepatan membaca siswa dengan cara memberikan wacana kepada siswa

kemudian menyuruh siswa berpasangan dengan temannya dan secara bergantian

membaca wacana tersebut. Waktu membaca siswa dihitung menggunakan

stopwatch sejak siswa mulai membaca. Selanjutnya dihitung kecepatan membaca

siswa sesuai dengan rumus yang ada.

Kedua, mengukur pemahaman siswa terhadap bacaan dengan cara memberikan

lembaran yang berisikan soal-soal yang berhubungan dengan wacana yang telah
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siswa baca. Soal yang diteskan dalam penelitian ini menggunakan Prosedur close

atau teknik uji rumpang. Waktu mengerjakan tes wacana uji rumpang adalah

selama 30 menit. Setelah kedua tes dilakukan, barulah mengukur kecepatan

efektif membaca para siswa dengan menggunakan rumus yang ada.

Langkah-langkah pengumpulan data.

1. Membagi siswa duduk berpasang-pasangan.

2. Membagi siswa menjadi dua kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B.

3. Membagi lembar wacana kepada siswa dan menyuruh siswa membacanya

secara bergantian. Ketika kelompok A membaca maka kelompok B

menghitung waktunya, demikian sebaliknya.

4. Setelah selesai membaca, lembar wacana dikumpulkan dan siswa dibagikan

lembar wacana rumpang dan siswa mengerjakannya bersamaan.

3.4 Uji Persyaratan Instrumen

Untuk memperoleh data yang lengkap, instrumen harus memenuhi dua

persyaratan dalam suatu alat penelitian, yaitu harus valid dan reliabel.  Untuk itu,

instrumen harus diuji terlebih dahulu dengan uji validitas dan uji reliabilitas.

3.4.1 Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan

suatu instrumen. Bentuk tes yang digunakan adalah tes objektif dengan skor

penilaian 1-0, sehingga penganalisisan butir soal dilakukan dengan menggunakan

teknik korelasi point-biserial dengan bantuan program Microsoft Excel. Adapun

kriteria pengujiannya adalah apabila rhitung > rtabel dengan taraf signifikansi 0,05



36

maka instrumen tersebut valid.  Sebaliknya jika rhitung < rtabel maka instrumen

tersebut tidak valid.

Rumus korelasi point-biserial menurut Hartono (2004) adalah sebagai berikut.

Keterangan:

= rata-rata skor untuk yang menjawab benar

= rata-rata skor untuk seluruhnya

= proporsi yang menjawab benar

= 1-

= standar deviasi total

Uji coba instrumen dilakukan diluar jangkauan daerah yang diteliti agar

mendapatkan hasil yang valid dan reliabel. Hasil analisis instrumen yang

diujicobakan terhadap 90 butir soal menunjukkan bahwa koefisien korelasi butir-

totalnya (rpb) berkisar dari 0.3 sampai dengan 0.652, dengan n = 25. Apabila

dibandingkan dengan nilai kritik rtabel dengan taraf signifikansi 0.05, yakni 0.396,

maka terdapat 4 butir soal yang memiliki nilai rhitung lebih kecil dari rtabel sehingga

keempat soal tersebut dinyatakan tidak valid. Keempat butir soal yang tidak valid

tersebut adalah nomor 4, 70, 89, dan 90. Berdasarkan kriteria yang telah

ditentukan, keempat butir soal yang tidak valid tersebut dinyatakan gugur (drop).

Dengan demikian, terdapat 86 butir soal yang memenuhi syarat untuk digunakan

dalam penelitian sesungguhnya.
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3.4.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu instumen dapat dipercaya

atau diandalkan sebagai alat pengumpul data.  Pengujian reliabilitas diukur

menggunakan excel dengan Rumus KR-20. Kriteria pengujiannya adalah apabila

rhitung > rtabel dengan taraf signifikansi 0,05 maka alat pengukuran tersebut

reliabel, sebaliknya jika rhitung < rtabel maka alat pengukuran tersebut tidak

reliabel. Rumus KR-20 digunakan karena instrumen tes memiliki skor 1-0

sehingga tepat apabila menggunakan rumus ini.

Rumus KR-20 menurut Djiwandono (2008) adalah sebagai berikut.

r =
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Dari hasil analisis validitas dengan menggunakan korelasi point-biserial diketahui

ada empat butir soal yang tidak layak digunakan dalam penelitian ini, sedang

sisanya sebanyak 86 soal dinyatakan layak digunakan. Hasil analisis reliabilitas

yang menggunakan rumus KR-20, dengan taraf signifikansi 0.05 diperoleh

koefisien reliabilitas = 1. Hal tersebut berarti bahwa koefisien reliabilitas tersebut

tergolong tinggi dan memiliki keterandalan yang tinggi, sehingga tes tersebut

dapat digunakan untuk penelitian. Berdasarkan hasil yang diperoleh, diketahui

bahwa instrumen yang akan digunakan telah valid dan reliabel untuk digunakan

sebagai instrumen penelitian.
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3.5 Teknik Analisis Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data yaitu sebagai berikut.

1. Menghitung kecepatan membaca siswa berdasarkan hasil membaca wacana

yang telah dihitung dengan menggunakan stopwatch, dengan rumus menurut

Soedarso, 2005: 14.

Jumlah kata yang dibaca
x 60 = Jumlah kata per menit (kpm)

Jumlah detik untuk membaca

Setelah hasil kecepatan membaca diketahui kemudian dimasukkan dalam tabel.

Setelah hasil perolehan kecepatan membaca didapat, kemudian dikategorikan ke

dalam indikator kecepatan membaca menurut Hatikah dan Mulyanis (2006), yaitu

sebagai berikut.

Tabel 3.5 Indikator Kecepatan Membaca
Skor Maksimal Kategori

250—..... kata per menit
200—250 kata per menit
150—200 kata per menit
100—150 kata per menit

Baik sekali
Baik

Sedang
Kurang

2. Menghitung tingkat pemahaman siswa berdasarkan hasil mengisi wacana

rumpang, yang dihitung dengan rumus:

skor yang diperoleh
x 100% = X

skor maksimal

Keterangan:

X = skor kemampuan pemahaman
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Setelah skor pemahaman siswa diketahui, selanjutnya digolongkan ke dalam

tingkatan kemampuan memahami wacana menurut Nurgiyantoro (1988: 363),

yang tertera pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6 Indikator Pemahaman Wacana

Skor Maksimal Kategori
85%—100%
75%—84%
60%—74%
40%—59%
0%—39%

Baik sekali
Baik

Cukup
Kurang

Sangat kurang

3. Menghitung kecepatan efektif membaca siswa dengan menggunakan rumus,

Wd

K
(X 60)  X

Si

B
=  Kecepatan Efektif Membaca

Keterangan:

K : jumlah kata yang dibaca

Wd : waktu baca yang ditempuh dalam satu detik

B : skor bobot perolehan tes yang dijawab benar

Si : skor ideal (Harjasudjana, 1996: 69).

Untuk menginterpretasikan tingkat KEM, maka penulis berpedoman pada tolok

ukur yang telah dibuat sebelumnya oleh Fauziah (2010: 57).

Tabel 3.7 Tolok Ukur Tingkat Kecepatan Efektif Membaca

No.
Kecepatan Efektif Membaca

(KPM) Kategori

1. 175 ke atas Cepat
2. 150—174 Sedang
3. 125—149 Lambat
4. <125 Sangat Lambat
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4. Menyimpulkan kesesuaian kecepatan efektif membaca siswa kelas X SMA

Muhammadiyah 2 Bandar Lampung dengan standar KEM yang ada pada

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Adapun standar KEM yang

ada dalam KTSP adalah 250 kpm.


