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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 6 Kota Jambi kelas VII yang 

beralamat di Jl. H. Kamil Rt.21, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, 

Kota Jambi. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada 13 s.d 28 Mei 2019. 

 

3.2 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian 

eksperimen. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian True Eksperimental 

Design yang salah satu bentuknya adalah pretest-posttest control group design. 

Dalam desain ini terdapat dua kelas yang masing-masing dipilih secara random. 

Kemudian, sebelumnya diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Selanjutnya setelah diketahui hasil dari pretest dua 

kelas tersebut, maka pada kelas eksperimen diberikan perlakuan, sedangkan pada 

kelas kontrol tidak diberikan perlakuan.  

Setelah diberikan perlakuan atau treatment pada kelompok eksperimen 

dilanjutkan dengan pemberian posttest pada kedua kelas atau kedua kelompok 

sampel yang digunakan. Selanjutnya melihat pengaruh perlakuan berdasarkan 

signifikansinya. Jika terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok 

eksperimen dengan kelompok kontrol, maka perlakuan yang diberikan 

berpengaruh secara signifikan. Untuk lebih jelasnya tentang desain penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini, dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar  3.1 Desain Penelitian Pretest-Posttest Control Group Design (Sugiyono 2017: 112) 

 

 

Keterangan :  

R = kelompok dipilih secara random  

X = perlakuan atau sesuatu yang diujikan  

O1 = hasil pretest kelas eksperimen  

O3 = hasil pretest kelas kontrol  

O2 = hasil posttest kelas eksperimen  

O4 = hasil posttest kelas kontrol  

Desain ini merupakan upaya melakukan pengukuran sesudah pemberian 

perlakuan terhadap kelas eksperimen, dan tidak melakukan perlakuan pada kelas 

kontrol untuk melihat sejauh mana pengaruh signifikan dari pembelajaran 

jurnalisme sastra terhadap kemampuan menulis teks narasi siswa.  

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 6 Kota 

Jambi yang berjumlah 377 orang. Jumlah siswa dalam populasi dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 3.1 Data siswa kelas VII SMP Negeri 6  Kota Jambi 

No Kelas Jumlah Siswa 

1 VII A 35 

2 VII B 34 

3 VII C 34 

4 VII D 35 

5 VII E 35 

6 VII F 35 

7 VII G  34 

8 VII H 34 

9 VII I 34 

R O1  X O2 

R O3  O4 
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No Kelas Jumlah Siswa 

10 VII J 34 

11 VII K 33 

Jumlah  377 

 

3.3.2 Sampel 

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah kelas VII sebanyak dua 

kelas yang dipilih secara acak (random). Dua kelas ini yang masing-masingnya 

akan menjadi kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik Probability 

Sampling. Teknik ini memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota 

populasi untuk dipilih sebagai sampel. Salah satu bentuk Probability Sampling 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Simple Random Sampling.  

Pengambilan anggota sampel dengan teknik ini dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Teknik Simple Random Sampling 

dipilih peneliti karena menyesuaikan dengan desain eksperimen yang telah 

dijelaskan sebelumnya, yakni True Eksperimental Design  yang memiliki ciri 

utama pemilihan sampel secara random. 

Populasi yang telah ditentukan sebelumnya adalah seluruh siswa kelas VII 

SMP Negeri 6 Kota Jambi yang terdiri dari 11 kelas. Pengambilan sampel yang 

peneliti gunakan adalah pengambilan sampel berkelompok atau clutser sampling, 

yakni sampel yang peneliti ambil bukan berdasarkan individu, malainkan 

berdasarkan kelompok. Untuk mendapatkan kelas eksperimen dan kelas kontrol 

maka peneliti menggunakan cara undi untuk memilih kelas-kelas tersebut. Dari 11 

kelas tersebut didapatlah dua kelas yakni, kelas VII J dan VII I. 
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Terpilihlah kelas VII J sebagai kelas eksperimen dan kelas VII I sebagai kelas 

kontrol. Hal ini dikarenakan populasi pada penelitian bersifat  homogen dan 

memiliki jumlah siswa yang hampir sama. Selain itu pada kelas VII SMP Negeri 6 

Kota Jambi tidak menggunakan sistem akselerasi ataupun kelas unggulan, 

sehingga kemampuan rata-rata siswa sama.  

Tabel 3.2  Sampel Penelitian. 

No Kelas Jumlah Siswa Keterangan 

1 VII J 34 Kelas Eksperimen 

2 VII I 34 Kelas Kontrol 

Total 68  

 

3.4 Data dan Sumber data 

 Data pada penelitian ini berupa hasil tes  menulis teks narasi siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol di SMP Negeri 6 Kota Jambi tahun ajaran 

2018/2019, serta keadaan atau konteks kelas eksperimen selama treatmen 

dilaksanakan. Kemampuan siswa dilihat dari hasil posttest yang menunjukkan 

kemampuan menulis teks narasi kedua kelas tersebut. Sedangkan konteks kelas 

akan terlihat pada dokumentasi dan RPP. 

Sumber data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Siswa kelas VII SMP Negeri 6 Kota Jambi serta guru mata pelajaran 

bahasa Indonesia.  

2. Proses pembelajaran menulis teks narasi baik tempat maupun 

peristiwa berlangsungnya kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, 

pada pokok bahasan menulis teks narasi dengan pendekatan  

jurnalisme sastra. 
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3. Arsip atau dokumen, yang antara lain berupa rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP), dan hasil pekerjaan menyusun teks narasi siswa. 

 

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah kegiatan atau cara yang 

digunakan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. 

Ada beberapa cara yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data: 

1. Tes 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil data dari tes siswa menulis teks 

narasi yang akan dinilai tingkat kemampuannya sesuai dengan indikator 

penilaian yang sudah ditetapkan. Tes dilakukan sebanyak dua kali, yaitu Pre-

test (tes awal) dan Post Test (tes akhir).  

2. Pengamatan 

Pengamatan atau observasi yaitu pengawasan secara langsung pada subjek 

penelitian untuk dinilai kemampuan menulis teks narasi. Tujuan dari kegiatan 

observasi ini agar siswa percaya diri dengan kemampuan yang ada dalam 

dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, hasil lembar kerja, foto-foto, 

dan data lain yang relevan dalam penelitian ini.  
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3.4.2 Teknik Analisis Data 

Sebelum data dianalisis, akan dilakukan langkah-langkah uji prasyaratan 

analisis data sebagai berikut. 

3.4.2.1 Uji Normalitas Data  

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang didapat dari 

masing-masing variabel berdistribusi normal. Penghitungan uji normalitas ini 

menggunakan rumus Shapiro-Wilk, dengan pengolahan menggunakan program 

SPSS 21 dengan sig > 0.05. 

3.4.2.2 Uji Homogenitas Data 

Tujuan melakukan uji homogenitas adalah untuk melihat seragam atau 

tidaknya variasi sampel yang diambil dari populasi yang sama. Untuk menghitung 

homogenitas varians digunakan rumus Lavene Statistic pada program SPSS 21 

dengan nilai sig > 0.05. 

3.4.2.3 Uji Hipotesis 

Setelah dilaksanakan uji prasyarat, kemudian dilakukan analisis data. Uji 

hipotesis akan diuji menggunakan bantuan aplikasi SPSS 21. Uji hipotesis 

dilakukan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan pada rumusan 

masalah. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji Regresi Linier dengan bantuan 

SPSS 21. Sujarweni (2014:144) menyatakan bahwa analisis regresi linier 

sederhana digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap 

variabel terikat.  

Dasar pengambilan keputusan dalam uji regresi linier sederhana dapat 

mengacu pada dua hal, yakni: Pertama, jika nilai signifikansi < 0,05 artinya 

variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Sebaliknya jika nilai signifikansi > 
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Nama   :  

Kelas   :  

Tanggal  :  

Judul Cerpen  :   

Buatlah sebuah teks narasi berdasarkan peristiwa fakta yang terjadi di 

sekitar dengan memerhatikan, struktur teks narasi! 

0,05 maka artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Kedua, 

pengambilan keputusan dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan t tabel.  

Jika nilai t hitung > t tabel artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. 

Sebaliknya jika nilai t hitung < t tabel artinya variabel X tidak berpengaruh 

terhadap variabel Y. 

 

3.5 Instrumen Penelitian  

3.5.1 Instrumen Tes 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal tes unjuk kerja. 

Pemilihan soal sebagai instrumen didasarkan kepada pertimbangan bahwa data 

penelitian ini berupa kemampuan, yakni kemampuan menulis narasi. Setiap 

kemampuan harus diuji dan diukur dengan tes yang dinamakan soal. Pada soal tes 

unjuk kerja akan dicantumkan bagian petunjuk dan bagian isi soal. Pada bagian isi 

soal, dicantumkan perintah pembuatan teks narasi dan aspek yang harus dipenuhi 

dalam pembuatan teks tersebut, sedangkan pada bagian petunjuk dicantumkan 

data siswa yang harus dilengkapi. Berikut contoh lembaran tes unjuk kerja yang 

digunakan pada penelitian ini: 

Gambar 3.2 Contoh Lembaran Tes  
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3.5.2 Instrumen Penilaian 

Instrumen penilaian pada penelitian ini menggunakan kriteria dan skala 

penilaian menulis teks narasi. Skala dan kriteria yang sudah ditentukan dari: (1) 

kelengkapan unsur formal, (2) penerapan aturan jurnalime sastra , (3) kelengkapan 

struktur teks narasi dan (4) kelengkapan kaidah kebahasaan teks narasi. 

Tabel. 3.3  Pedoman Penilaian 

No 
Aspek yang 

Dinilai 
Indikator Kriteria Skor 

1 Kelengkapan 

aspek formal 

1. Judul  

2. Nama 

penulis   

 

a. Memuat tiga indikator  

b. Hanya memuat dua 

indikator  

 

20  

10  

 

 

2 Kelengkapan 

aturan-

aturan 

jurnalisme 

sastra 

1. Jujur kepada 

pembaca dan 

sumber berita 

2. fokus pada 

peristiwa-

peristiwa rutin 

3. Menyajikan 

tulisan yang 

akrab-infomal- 

manusiawi 

4. Gaya 

penulisan yang 

sederhana dan 

memikat 

5. sudut 

pandang yang 

langsung 

menyapa 

pembaca 

 

a. Memuat lima indikator  

b. Hanya memuatempat 

indikator  

c. Hanya memuat tiga 

indikator 

d. Hanya memuat dua 

indikator 

b. 5. Hanya memuat satu 

indikator 

30  

20 

  

10 

 5 

0 

3 Kelengkapan 

 Struktur 

1. Orientasi 

2. Komplikasi 

3. Resolusi 

a. Memuat tiga indikator  

b. Hanya memuat dua 

indikator  

c. Hanya memuat satu 

indikator  

 

 

 

 

 

 

20 

10 

0 

 

 



32 
 

No 
Aspek yang 

Dinilai 
Indikator Kriteria Skor 

4 Kaidah  

Kebahasaan 

1. Penggunaan 

kata ganti 

2. Deskripsi 

Latar 

3. Makna Kias 

dan Makna 

Khusus 

4. Penanda 

Urutan Waktu 

a. Memuat empat indikator  

b. Hanya memuat tiga 

indikator  

c. Hanya memuat dua 

indikator  

d. Hanya memuat satu 

indikator 

30 

20 

10 

0 

 

 

Skor akhir = Skor yang diperoleh   x 100 

                         Skor Maksimal 

 

Selanjutnya nilai tiap aspek yang didapatkan oleh siswa nantinya 

dijumlahkan untuk mengetahui nilai total siswa. Penilai menetapkan kriteria 

kemampuan siswa menulis teks narasi dengan berpedoman pada kriteria 

berdasarkan tabel konversi nilai berikut ini: 

Tabel 3.4 Kualitas Kemampuan Siswa  (Modivikasi,  Nurgiyantoro, 2013: 253) 

Skor Predikat 

85 – 100 Baik sekali 

70 – 84,99 Baik 

55– 69,99 Cukup 

40 – 54,99 Kurang 

< 40 Gagal 

 

3.6 Validitas dan Reliabilitas 

3.6.1 Uji Validitas 

Uji validitas instrumental pada desain penelitian ini akan dilakukan dengan 

teknik uji validitas isi (content validity). Uji validitas isi memperhatikan tes 

sebagai alat ukur yang isinya telah dapat mewakili secara refresentatif terhadap 

keseluruhan materi atau bahan pelajaran yang seharusnya diteskan (diujikan). 

Untuk mengetahui validitas isi dari tes ini sebagai instrument, peneliti melakukan 

diskusi dengan ahli, dalam hal ini dosen Pendidikan Bahasa dan sastra Indonesia 
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FKIP Unja Drs. Eddy Pahar Harahap, M.Pd. yang dipandang memiliki keahlian 

yang ada hubungannya dengan mata pelajaran yang diujikan.  

3.6.2 Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan rumus Cronbach’s Alpha 

dengan bantuan program SPSS 21. Rumus ini akan menentukan apakah tes hasil 

belajar di dalam bentuk uraian telah memiliki daya keajekan mengukur atau 

reliabilitasnya yang tinggi ataupun belum. Penggunaan rumus ini didasarkan pada 

tes yang belum pernah diujicobakan kepada siswa sebelumnya. Dalam penelitian 

ini kelas yang dipakai adalah kelas VII H. Penggunaan rumus alpha akan 

menentukan koefisien dari reliabilitas tes.  

Hasil perhitungan berupa koefisien korelasi dapat menggambarkan derajat 

ketetapan atau reliabilitas suatu tes. Untuk menafsirkan tinggi rendahnya 

reliabilitas dan koefisien korelasi dapat digunakan pedoman sebagai berikut: 

0,00 s.d. 0,20 : Alat tes tidak reliabel (tidak ada korelasi) 

0,21 s.d. 0,40`: Reliabilitas rendah (korelasi rendah) 

0,41 s.d. 0,60 : Reliabilitas sedang (korelasi sedang) 

0,61 s.d. 0,80 : Reliabilitas tinggi (korelasi tinggi) 

0,81 s.d. 1,00 : Reliabilitas sempurna (korelasi sempurna) 

Hasil uji reliabilitas tes yang digunakan peneliti menunjukkan bahwa koofisien 

korelasi soal adalah 0,603 artinya reliabilitas soal sedang. 

3.7 Prosedur Penelitian 

Langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 
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1. Tahap persiapan 

 Tahap yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Mempersiapkan surat izin penelitian. 

b. Menentukan kelas sampel, yaitu dari populasi kelas VII SMP Negeri 6 

Kota Jambi dengan menggunakan kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

c. Membuat dan menyiapkan skenario pembelajaran kelas eksperimen dan 

kelas kontrol.  

d. Menyiapkan soal tes. 

e. Menyiapkan alat dokumentasi. 

f. Mempersiapkan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran 

jurnalisme sastra. 

2. Tahap pelaksanaan 

Tahap selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah tahap pelaksanaan 

penelitian. Pelaksanaan penelitian ini dimulai dengan menguji terlebih dahulu 

pengetahuan siswa tentang teks narasi dengan pretest. Selanjutnya pemberian 

materi dan perlakuan terhadap kelas eksperimen, yakni pembalajaran dengan 

pemeblajaran jurnalisme sastra. Kemudian diakhiri dengan memberikan soal 

tes (posttest) hasil belajar pada pertemuan terakhir. 

3. Tahap akhir  

Tahap akhir pada penelitian ini adalah menganalisis hasil kerja siswa 

dengan mengukur dan menilai teks narasi yang telah dibuat oleh siswa. 

Setelah mendapatkan nilai sebagai data, maka peneliti menganalisis nilai 

tersebut menjadi data hasil penelitian. 


