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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Lokasi, Populasi  dan Sampel Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di SDN Isola dan SD Laboratorium-Percontohan 

UPI berlokasi di kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kota Bandung. Pemilihan 

subjek dan lokasi penelitian berdasarkan pada pertimbangan bahwa: 

a. Kedua sekolah tersebut belum melaksanakan pembelajaran dengan 

menggunakan Model Experiential Learning. 

b. Dari hasil UN pada tahun 2012-2013 SDN Isola mandapatkan pringkat ke 

3 nilai Ujian tertinggi sedangkan SD Laboratorium-Percontohan pada 

peringkat ke 2. 

c. Secara prestasi SDN Isola dan SD Laboratorium-Percontohan UPI 

memiliki tingkat prestasi yang setara. Nilai akreditasi SDN Isola dan SD 

Laboratorium-Percontohan UPI adalah A. 

 

2. Populasi Penelitian 

  Menurut menurut Arikunto (2012, hal. 130) bahwa populasi adalah 

keseluruhan subjek penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono (2010, hal. 117) 

bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang 

menjadi populasi penelitian adalah siswa kelas V SDN Isola dan SD 

Laboratorium-Percontohan UPI dan belokasi di kelurahan Isola Kecamatan 

Sukasari Kota Bandung Tahun Ajaran 2013/2014. 
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3. Sampel Penelitian 

 Menurut Sugiyono (2010, hal. 118) bahwa sampel adalah sebagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dialami oleh populasi tersebut. Sedangkan sampel 

penelitian difokuskan kepada siswa sekolah dasar kelas V SDN Isola sebagai 

kelas eksperimen, sedangkan kelas kontrol adalah siswa kelas V SD Labratorium-

Percontohan UPI.  

 Siswa kelas V SDN Isola dijadikan kelas eksperimen dengan jumlah 30 

siswa dan satu guru, sementara siswa kelas V SD Laboratorium-Percontohan UPI 

akan dijadikan kelas kontrol dengan jumlah siswa 30 dan satu guru, agar lebih 

jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 3.1 

Subjek Penelitian Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

No Nama Sekolah Kelas Guru Murid 

1 SDN Isola Eksperimen 1 30 

2 SD Laboratorium-Percontohan UPI Kontrol 1 30 

Jumlah  2 60 

 

B. Desain Penelitian 

Penentuan desain penelitian tergantung kepada tujuan suatu penelitian. 

Seperti yang diungkapkan oleh Sukmadinata (2012, hal. 287) bahwa desain 

penelitian merupakan rancangan bagaimana penelitian tersebut dilaksanakan. 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain “pretest-posttest 

control group design” (Sugiyono, 2010, hal. 114). Subjek penelitian tidak 

dikelompok secara acak, tetapi menerima keadaan subjek apa adanya. 

Kemudian dilakukan prates terhadap kedua kelompok, setelah itu kelompok 

eksperimen diberikan perlakuan, yaitu pembelajaran dengan model 



51 

 

   
 
Aulia Akbar, 2014 
Pengaruh Model Experiental Learning Terhadap Berpikir Kreatif Dan Keterampilan Menulis 
Karangan Siswa Sekolah Dasar  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

experiential learning dan diakhiri dengan pemberian pascates pada kedua 

kelompok. Untuk prates dan pascates digunakan perangkat test yang sama.  

 

 

  Rancangan desain penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 3.2 

Desain Penelitian 

Kelompok Prates Perlakuan Pascates 

Eksperimen  O1 X O2 

Kontrol  O1 - O2 

(Sugiono, 2010, hal. 112) 

Keterangan : 

O1 = tes awal (prates) 

O2 = tes akhir (pascates) 

 X  =  pembelajaran  berpikir kreatif dan keterampilan menulis karangan 

narasi dengan  model experiential learning  

         Langkah-langkah dalam penelitian ini terdiri dari: 

1. Memilih dua kelas dari subjek penelitian yang ada untuk dijadikan tempat 

penelitian. Pemilihan tersebut dilakukan secara acak. Subjek yang terpilih yaitu 

kelas V SDN Isola sebagai kelas eksperimen, sedangkan kelas kontrol adalah 

siswa kelas V SD Labratorium-Percontohan. 

2. Memberikan pelatihan kepada guru tentang pembelajaran  mengarang  narasi 

dengan  model experiential learning. Selain itu melakukan kesepakatan bahwa 

pembelajaran dilakukan oleh guru, peneliti hanya sebagai partner guru, 

kegiatan pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah 

direncanakan. 

3. Sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan guru melakukan prates untuk 

melihat kemampuan awal anak untuk setiap kelompok. 
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4. Selanjutnya memberikan perlakuan, yaitu: untuk kelas eksperimen 

dilaksanakan  pembelajaran  mengarang  narasi dengan  model experiential 

learning, sedangkan  untuk kelas kontrol melalui pembelajaran konvensional. 

5. Setelah kegiatan pembelajaran selasai, kemudian dilakukan pascastes kepada 

setiap kelompok. 

6. Selanjutnya melakukan analisis data, untuk mengetahui pengaruh model 

experiential learning terhadap berpikir kreatif dan keterampilan menulis 

karangan narasi siswa. 

 

C. Metode Penelitian 

        Penelitian ini bertujuan untuk menghetahui mengetahui pengaruh model 

experiential learning terhadap peningkatan berpikir kreatif dan keterampilan 

menulis karangan narasi siswa.  Karena itu,  metode yang akan digunakan dalam  

penelitian  ini  ialah eksperimen  kuasi dengan pendekatan kuantitatif. 

      Menurut Ruseffendi (2003, hal. 137) mengemukakan  penelitian  eksperimen 

kuasi merupakan penelitian eksperimen semu dimana subjek penelitian tidak 

dikelompokkan secara acak, tetapi menerima keadaan subjek apa adanya. Oleh 

karena itu, pelaksanaannya menggunakan siswa kelompok eksperimen dan siswa 

kelompok kontrol yang pemilihan apa adanya. Penelitian ini dibagi menjadi dua 

kelompok, yaitu kelompok eksperimen yang menggunakan model experiential 

learning dan kelompok kontrol menggunakan metode pembelajaran konvensional. 

Penerapan model pembelajaran dilakukan pada pembelajaran bahasa Indonesia di 

sekolah dasar dengan pokok materi mengenai menulis karangan narasi. 

 

D. Definisi Operasional 

     Variabel adalah objek penelitian atau sesuatu yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Variabel bebas yaitu pembelajaran dengan Model Experiential Learning. 

2. Variabel terikat yaitu keterampilan menulis karangan narasi dan berpikir 

kreatif. 
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 Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang sering digunakan, dan 

untuk menghindari terjadi salah tafsir, maka perlu diberikan definisi operasional 

terhadap istilah-istilah tersebut. 

a. Model experiential learning adalah suatu pendekatan yang berpusat pada 

siswa yang didasari bahwa pengalaman adalah sesuatu yang berharga dan 

dapat dijadikan sebagai modal dalam belajar. Model experiential learning 

ini akan mengarahkan peserta didik untuk belajar untuk memanfaatkan 

pengalamannya dengan baik. Materi serta bahan dalam menulis karangan 

berasal pengalaman yang dimiliki setiap siswa, sehingga siswa dapat 

dengan baik menyampaikan ide-ide yang ada didalam ingatannya dengan 

bahasa yang menarik, baik dan benar. 

b. Karangan Narasi adalah karangan yang ditulis berdasarkan kisah nyata, 

merupakan kejadian atau peristiwa yang ditulis dalam bentuk cerita 

berdasarkan urutan waktu (kronologis). 

c. Berpikir Kreatif merupakan sebuah proses berpikir yang menghasilkan 

sesuatu yang baru dan lebih menarik yang melibatkan unsur-unsur 

orisinalitas, kelancaran, fleksibilitas dan elaborasi. 

  

E. Instrumen Penelitian 

Menurut Sugiyono (2010, hal. 197) menyatakan bahwa  jumlah instrumen 

penelitian tergantung pada jumlah variabel penelitian yang telah ditetapkan untuk 

diteliti. Berdasarkan hal di atas maka instrumen yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Wawancara 

Berdasarkan Sugiono (2010, hal. 200) wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus di teliti, dan juga boleh apanbila peneliti 

ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 

respondennya sedikit/kecil. Wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang 
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bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah 

tersusuun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya.  

 Adapun pedoman wawancara guru SDN Isola tentang mata pelajaran bahasa 

Indonesia terdapat pada tabel berikut ini: 

 

 

 

Tabel 3.3 

Format Wawancara dengan Guru  Mengenai Pembelajaran di Kelas serta 

tingkat Berpikir Kreatif dan Ketereampilan Menulis Karangan Siswa 

 

Identitas Responden 

Nama Guru  :  

Guru kelas   :   

Sekolah  :  

 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana cara bapak mengajarkan 

pembelajaran menulis narasi terhadap 

siswa? 

 

2. Apakah nama metode dan media apa 

yang biasa bapak gunakan dalam 

pembelajaran? 

 

3. Kesulitan apa saja yang muncul ketika 

menyampaikan materi mengenai 

mengarang? 

 

4. Bagaimana aktivitas siswa dalam 

pembelajaran menulis dikelas? 

 

5. Apakah pembelajaran menulis sudah 

menjadi kegiatan yang menyenangkan 

untuk siswa? 

 

6. Apakah kegiatan pembelajaran 

menulis sudah memacu siswa dalam 

memunculkan gagasan atau ide baru?  

 

7. Apakah kegiatan pembelajaran 

menulis sudah megacu pada 

pengembangan ide? 
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8. Apakah siswa telah terbiasa untuk 

mengembangkan ide dan gagasan 

mereka? 

 

9.  Apakah siswa telah mempunyai  

kemampuan untuk menghasilkan 

gagasan yang bervariasi dalam 

mengarang? 

 

10. Apakah siswa telah memiliki 

kemampuan untuk mengembangkan 

gagasan dan merincinya secara detail? 

 

11. Apakah kegiatan pembelajaran 

menulis  hanya mengacu pada buku 

paket? 

 

12. Apakah kegiatan pembelajaran 

menulis sudah memunculkan 

kreatifitas siswa?  

 

13. Apakah kegiatan pembelajaran 

menulis sudah mengacu pada 

pencarian sesuatu yang baru? 

 

14.  Apakah siswa antusias dalam 

mengarang? 

 

15. Apakah kegiatan pembelajaran 

menulis sudah mengacu pada kegatan 

pemecahan masalah?  

 

16. Apakah karangan yang dibuat siswa 

sudah sistematis? 

 

17. Apakah siswa sudah dapat membuat 

karangan yang menarik yang terdapat 

unsur kreatif didalamnya? 

 

18.  Apakah model pembelajaran EL  

Pernah bapak gunakan sebelumnya? 

 

 

2. Tes Mengarang 

       Menurut Arikunto (2012, hal. 150) tes adalah serentetan pertanyaan atau 

latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan 

kecerdasan, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. 

Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan 

data kemampuan siswa dalam menuliskan karangan narasi berdasarkan 

pengalaman siswa yang berorientasi berpikir kreatif. Tes dilakuan dalam bentuk 

tes awal dan tes akhir yang dilaksanakan untuk masing-masing kelas sebelum dan 
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sesudah perlakuan. Adapun bentuk perlakuan untuk kelas eksperimen yaitu 

dengan menggunakan model experiential learning sedangkan untuk kelas kontrol 

dengan pembelajaran seperti biasa.  

   Komposisi isi dan bentuk soal prates dan pascates ini disusun serupa karena 

salah  satu  tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis peningkatan belajar 

peserta didik. Adapun  tes yang dimaksud adalah tes berupa produk 

tulisan/karangan narasi berdasarkan pengalaman siswa yang berorientassi pada 

berpikir kreatif. Penghitungan skor dilakukan secara analitis dengan 

memperhatikan struktur unsur karangan narasi. Selain itu pedoman penilaian 

produk tulisan disesuaikan dengan tuntutan materi dan indikator keterampilan 

menulis karangan pada pembelajaran bahasa Indonesia sekolah dasar kelas lima. 

 

a.  Instrumen Menulis Karangan Narasi 

       Berikut contoh instrument tes menulis karangan narasi berdasarkan 

pengalaman pribadi: 

 

1) Intruksi : 

Tulislah sebuah karangan narasi berdasarkan pengalaman pribadi yang isinya 

mengandung pengalaman pribadi seperti pengalaman lucu, pengalaman 

membanggakan, dll. 
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2) Petunjuk umum: 

a) Penulisan karangan memperhatikan unsur-unsur karangan narasi. 

b) Isi karangan menyampaikan informasi dan pengetahuan berdasarkan 

pengalaman pribadi. 

c) Bahasa karangan menggunakan bahasa yang sesuai dengan EYD. 

d) Panjang karangan paling sedikit dua paragraf. 

e) Pekerjaan ditulis dengan rapi dan jelas. 

f) Tulislah nama pada kertas kerja masing-masing. 

g) Berdoalah sebelum mengerjakannya. 

 

 

 

        

 

 

 

 

 Adapun pedoman penilaian karangan narasi berdasarkan pengalaman pribadi 

yang berorientasi pengalaman pribadi terdapat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 3.4 

Rubik Penilaian Menulis Karangan Narasi  

Indiktor 

Penilaian 
Skor Kriteria 

Ruang lingkup 

dan Isi 

4 Terdapat enam unsur narasi (tema, latar, alur, konflik, sudut 

pandang dan amanat)  

3 Tidak terdapat salah satu unsur narasi  (tema, latar, alur, 

konflik, sudut pandang dan amanat)   

2 Tidak terdapat dua unsur narasi  (tema, latar, alur, konflik, 

sudut pandang dan amanat)   
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1 Tidak terdapat tiga atau lebih unsur narasi  (tema, latar, alur, 

konflik, sudut pandang dan amanat)   

Kesesuaian Judul 

dan Isi dengan 

Tema 

4 Judul dan isi karangan sesuai tema, paragraf tersusun secara 

kronologis.   

3 Seperempat isi karangan tidak sesuai dengan judul dan 

tema, paragraf kurang tersusun secara kronologis. 

2 Setengah isi karangan tidak sesuai dengan judul dan tema, 

paragraf tidak tersusun secara kronologis. 

1 Tiga perempat isi karangan tidak sesuai dengan judul dan 

tema. 

Organisasi 

4 Semua kalimat yang terdapat dalam paragraf saling 

berhubungan satu dengan yang lainnya lengkap dan 

kronologis  

3 Terdapat 1 kalimat yang tidak saling berhubungan dalam 

paragraf  

2 Terdapat 2 kalimat yang tidak saling berhubungan dalam 

paragraf  

1 Terdapat 3 atau lebih kalimat yang tidak saling berhubungan 

dalam paragraf 

Ejaan dan Tanda 

Baca 

4 Penggunaan ejaan tepat dan tanda baca sesuai dengan EYD 

pada seluruh karangan  

3 Terdapat kesalahan 1-2 ejaan atau tanda baca pada karangan 

2 Terdapat kesalahan 3-4 ejaan atau tanda baca pada karangan 

1 Terdapat kesalahan lebih dari 5 ejaan atau tanda baca pada 

karangan 

Tulisan dan 

Kerapihan 

4 Huruf ditulis dengan jelas dan rapih sehingga mudah 

terbaca, ukuran huruf sedang tidak terlalu besar dan kecil, 

posisi huruf berada di atas tepi garis buku.  

3 Huruf ditulis dengan cukup jelas dan cukup rapih sehingga 

cukup terbaca, ukuran huruf agak besar atau agak kecil tidak 

sesuai dengan ukuran huruf yang seharusnya, posisi huruf 

berada terlalu atas atau terlalu bawah garis buku. 

2 Huruf ditulis dengan kurang jelas dan kurang rapih sehingga 

kurang terbaca, ukuran huruf terlalu besar atau terlalu kecil 

tidak sesuai dengan ukuran huruf yang seharusnya, posisi 

huruf  mengganggu posisi huruf yang lain. 

1 Huruf tidak terbaca, ukuran huruf melebihi ukuran yang 

seharusnya sehingga mengganggu posisi huruf yang lain. 
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b.  Instrumen Berpikir Kreatif  Menulis Karangan 

Kemampuan berpikir kreatif yang diukur dengan menggunakan Torrence Test 

of Creative Thinking. Torrence (Supardi 2009, hal. 15) mengungkapkan tes 

berpikir kreatif ini mampu mengungkap keempat indikator berpikir kreatif seperti 

yang dikemukakan pada tabel berikut ini:  

 

Table 3.5 

Instrument Berpikir Kreatif 

 

Indikator 

Penilaian 
Skor Kriteria 

Keaslian 

4 Pengungkapan ide asli atau khas, berbeda dari teman yang lain 

3 
Sepertiga pengungkapan Ide terdapat kesamaan dengan teman yang 

lain 

2 
Setengah pengungkapan ide atau gagasan terdapat kesamaan dengan 

teman yang lain 

1 Mencontek atau menjiplak ide yang dimiliki temannya 

Kelancaran 

 

4 
Penulisan kata-kata dalam kalimat saling berhubungan hingga 

membentuk kalimat yang baik dan mudah dimengerti.  

3 
Terdapat 1 kesalahan penggunaan kata dalam kalimat  namun 

kalimat masih dapat dimengerti.  

2 
Terdapat 2 kesalahan penggunaan kata dalam kalimat, kalimat masih 

kurang dimengerti. 

1 
Terdapat 3 atau lebih kesalahan penggunaan kata dalam kalimat, 

kalimat masih tidak dapat dimengerti. 

keluwesan  

4 
Variasi dalam menuangkan ide dalam kata-kata dapat memakai kata 

lebih dari 3 kata baru atau tidak biasa atau baru dalam karangan. 

3 

Variasi dalam menuangkan ide dalam kata-kata cukup lancar dengan 

hanya memakai 2 kata baru atau tidak biasa atau baru dalam 

karangan. 

2 

Variasi dalam menuangkan ide dalam kata-kata kurang lancar  

dengan hanya memakai 1 kata baru atau tidak biasa atau baru dalam 

karangan. 

1 
Variasi dalam menuangkan ide dalam kata-kata tidak ada, sama 

sekali tidak memakai kata baru atau tidak biasa dalam karangan.  
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Elaborasi 

 

4 Setiap paragraf merupakan rincian dari tema dan judul karangan  

3 Terdapat satu paragraf yang bukan rincian dari judul karangan 

2 Terdapat dua paragraf yang bukan rincian dari judul karangan 

1 
Terdapat tiga atau lebih paragraf yang bukan rincian dari judul 

karangan 

 

 

2.   Teknik Pengumpulan Data 

  Menurut Suryanto (2003, hal. 135) bahwa teknik pengumpulan data 

merupakan alat ukur yang diperlukan dalam melaksanakan suatu penelitian. Data 

yang dikumpulkan dapat berupa angka-angka, keterangan tertulis, informasi lisan 

dan beragam fakta yang berhubungan dengan fokus penelitian yang diteliti. 

Berdasarkan uraian di atas dalam penelitian ini terdapat dua teknik pengumpulan 

data, yaitu: 

 Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan 

pengukuran baik melaui tes maupun non tes terhadap keterampilan menulis 

karangan  narasi yang bermuatan berpikir kreatif siswa. Kegiatan ini dilakukan 

terhadap kelompok eksperimen yang diberikan perlakuan melalui model 

experiential learning dan kelompok kontrol yang tidak diberikan perlakuan. 

  

3. Teknik Analisa Data  

      Pengolahan data merupakan salah satu langkah penting dalam kegiatan 

penelitian untuk mengaplikasi data dalam bentuk simpulan. Data yang diperoleh 

dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan software SPSS, teknik analisis 

statistika deskriptif, digunakan untuk mengolah data yang berkaitan dengan data 

tentang penerapan model pembelajaran . 

Statistika Inferensial, digunakan untuk pengujian data hasil tes. Dalam hal 

ini digunakan untuk menguji hasil eksperimen tentang pengaruh penerapan 

model pembelajaran  terhadap kemampuan berpikir kreatif dan keterampilan 

menulis karangan siswa. 
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       Untuk melakukan analisis statistik maka data harus normal, sehingga perlu 

dilakukan uji normalitas Suryanto (2003, hal. 136). 

1. Uji Normalitas  

        Uji normalitas dilakukan untuk menunjukkan apakah data yang akan diuji 

statistik itu membentuk kurva normal. Menurut Suryanto (2003, hal. 136) ada 

beberapa cara menguji normalitas, yakni: 1) menggunakan histogram dan stem-

left, 2) menggunakan rasio skewness dan kurtosis, dan 3) uji kolmogorov-

Smirnov. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan uji kolmogorov-

Smirnov karena normalitas data akan langsung terlihat. 

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah selisih nilai prates dan 

pascates dari kelas eksperimen dan kelas kontrol, serta gain pascates dari kelas 

eksperimen dengan kelas kontrol berdistribusi normal atau tidak. Pengujian 

kenormalan data dilakukan menggunakan uji Liliefors yang diolah mengunakan 

SPSS. Kriteria pengujian adalah jika signifikansi lebih besar dari 0.05 maka data 

dikatakan berdistribusi normal.  

Hasil pengujian kenormalan dapat dilihat secara detail terdapat pada lampiran 

3.8, akan tetapi peneliti menyajikan rangkuman data seperti tabel di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.6 

Ringkasan Uji Normalitas Data 

 

No Aspek  
Signifikansi 

Keterangan 
prates  pascates 
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eksperimen  kontrol 

1 Gain eksperimen – kontrol MK 0.073 0.067 Normal 

2 Gain eksperimen – kontrol BK 0.065 0.061 Normal 

      

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa data hasil penelitian berdistribusi 

normal, karena tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 sehinggga pengujian 

hipotesis dilakukan dengan menggunakan paired-samples T Test dan 

Independent-Samples T Test. 

 

2. Uji Homogenitas 

        Menurut Suryanto (2003, hal. 137) bahwa  uji homogenitas adalah uji yang 

dilakukan untuk melihat apakah data yang diperoleh berasal dari sampel yang 

homogen. Analisis yang digunakan dengan melihat pola diagram pencar. Jika 

diagram pencar membentuk pola tertentu secara teratur maka sebaran data X dan 

Y tidak homogen, tetapi bila pola yang terbentuk tidak membentuk pola tertentu 

dan menyebar di atas dan di bawah titik nol maka sebaran data homogen. Uji 

homogenitas digunakan untuk menentukan apakah populasi itu homogen. Hal ini 

merupakan prasyarat untuk dilakukannya uji hipotesis. Uji homogenitas dapat 

dilakukan dengan uji Lavene statistik pada program SPSS. 

 

a. Pengujian Homogenitas Keterampilan Menulis Karangan Siswa  

Pengujian kenormalan data dilakukan menggunakan uji Liliefors yang diolah 

menggunakan program SPSS. Kriteria pengujian adalah jika signifikansi > 0.05 

maka data dikatakan berdistribusi normal. Berikut ini hasil pengujian kenormalan 

untuk keterampilan menulis karangan siswa. 

 Tabel 3.7 

Uji Normalitas Data Keterampilan Menulis Karangan Siswa 

 

No Variabel Signifikansi Distribusi 
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1 Eksperimen 0.073 Normal 

2 Kontrol 0.067 Normal 

          

       Berikutnya akan dilakukan perhitungan untuk uji homogenitas dan 

Independent-Samples T Test dengan menggunakan program SPSS. 

 

Tabel 3.8 

Hasil Independent-Samples T Test Keterampilan Menulis Karangan Siswa  

Independent Samples Test 

 Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. T Df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Ngain

_MK 

Equal variances 

assumed 
.785 .073 6.994 58 .000 9.76689 .15823 6.10578 8.99077 

Equal variances 

not assumed 

  
6.994 51.564 .000 9. 76689 .15823 6.10578 8.99077 

 

Berdasarkan data tabel terlihat bahwa nilai F sebesar 0.785 dengan nilai 

signifikansi 0.073. Maka dapat disimpulkan bahwa sampel homogen pada tingkat 

kepercayaan 95% karena nilai signifikansi > 5%. Setelah dilakukan uji asumsi-

asumsi statistik dilanjutkan pada pengujian hipotesis dengan menggunakan 

Independent-Samples T Test. 

         Untuk pengujian hipotesis keterampilan menulis karangan siswa digunakan 

nilai thitung yang diperoleh dari rasio gain kelompok eksperimen-gain kelompok 
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kontrol sebesar 6.994, pada df 58 dan tingkat kesalahan  ( ) sebesar 5% atau 0.05 

(hipotesis dua arah) diperoleh ttabel sebesar 2.00. 

         Jika thitung > ttabel  (6.994 > 2.00) atau jika nilai signifikansi sebesar 0.000 < 

 sebesar 0.05, maka hipotesis kerja (H1: 1  2) diterima, maka terdapat 

perbedaan keterampilan menulis karangan siswa yang signifikan dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia antara yang menggunakan model experiential 

learning dengan yang menerapkan metode konvensional. 

 

b. Pengujian Homogenitas Berpikir Kreatif Siswa  

Pengujian kenormalan data dilakukan menggunakan uji Liliefors yang diolah 

menggunakan program SPSS. Kriteria pengujian adalah jika signifikansi > 0.05 

maka data dikatakan berdistribusi normal. Berikut ini hasil pengujian kenormalan 

untuk berpikir kreatif siswa. 

Tabel 3.9 

Uji Normalitas Data Berpikir Kreatif Siswa 

 

No Variabel Signifikansi Distribusi 

1 Eksperimen 0.065 Normal 

2 Kontrol 0.061 Normal 

        

      Berikutnya akan dilakukan perhitungan untuk uji homogenitas dan 

Independent-Samples T Test dengan menggunakan program SPSS. 

 

 

 

Tabel 3.10 

Hasil Independent-Samples T Test Berpikir Kreatif Siswa 
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Independent Samples Test 

 

 Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. T Df Sig. 

(2-

tailed

) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Ngain

_BK 

Equal variances 

assumed 
.680 .065 6.895 58 .000 9.36667 .14612 6.07245 8.66088 

Equal variances 

not assumed 

  
6.895 49.455 .000 9.36667 .14612 6.06398 8.66936 

 

         Dari perhitungan di atas di dapat nilai F sebesar 0.680 dengan nilai 

signifikansi 0.065. Maka dapat disimpulkan bahwa sampel homogen pada tingkat 

kepercayaan 95% karena nilai signifikansi > 5%. Setelah dilakukan uji asumsi-

asumsi statistik dilanjutkan pada pengujian hipotesis dengan menggunakan 

Independent-Samples T Test. 

         Untuk pengujian hipotesis berpikir kreatif digunakan nilai thitung yang 

diperoleh dari rasio gain kelompok eksperimen-gain kelompok kontrol sebesar 

6.895, pada df 58 dan tingkat kesalahan ( ) sebesar 5% atau 0.05 (hipotesis dua 

arah) diperoleh ttabel sebesar 2.00. 

         Jika thitung > ttabel  (6.895 > 2.00) atau jika nilai signifikansi sebesar 0.000 < 

 sebesar 0.05, maka hipotesis kerja (H1: 1  2) diterima, maka terdapat 

perbedaan berpikir kreatif siswa yang signifikan dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia antara yang menggunakan model experiential learning dengan yang 

menerapkan metode konvensional.  
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3. Uji Hipotesis 

        Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui perbedaan dua rata-rata. Jika 

data berdistribusi normal dan dengan kondisi σ  tidak diketahui serta asumsi  σ1  

dan σ2 adalah sama maka statistik yang akan digunakan dalam pengujian ini 

adalah uji t namun jika data berdistribusi tidak normal maka penelitian ini akan 

menggunakan uji F.  

Setelah dilakukan pengujian normalitas terhadap data yang diperoleh, 

ternyata data tersebut berdistribusi normal. Oleh karena itu, untuk menguji 

hipotesis digunakan paired-samples T Test dan Independent-Samples T Test 

dengan menggunkaan program SPSS. 

 

a. Pengujian Hipotesis Keterampilan Menulis Karangan Siswa Kelas 

Eksperimen dengan Kelas Kontrol 

 Hipotesis keterampilan menulis karangan siswa dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Hipotesis Nol (H0: 1 = 2) 

  Tidak terdapat perbedaan keterampilan menulis karangan siswa dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia antara yang menggunakan model experiential 

learning dengan yang menerapkan metode konvensional. 

Hipotesis Kerja (H1: 1 2) 

Terdapat perbedaan keterampilan menulis karangan siswa dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia antara yang menggunakan model experiential 

learning dengan yang menerapkan metode konvensional.    

Berdasarkan hasil uji homogenitas diperoleh data bahwa thitung > ttabel  (6.994 > 

2.00) atau jika nilai signifikansi sebesar 0.000 <  sebesar 0.05, maka hipotesis 

kerja (H1: 1  2) diterima, maka terdapat perbedaan keterampilan menulis 

karangan siswa yang signifikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia antara yang 
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menggunakan model experiential learning dengan yang menerapkan metode 

konvensional. 

 

b. Pengujian Hipotesis Berpikir Kreatif Siswa Kelas Eksperimen dengan 

Kelas Kontrol  

Hipotesis berpikir kreatif siswa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Hipotesis Nol (H0: 1 = 2) 

 Tidak terdapat perbedaan berpikir kreatif siswa dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia antara yang menggunakan model experiential learning dengan yang 

menerapkan metode konvensional. 

Hipotesis Kerja (H1: 1 2) 

  Terdapat perbedaan berpikir kreatif siswa dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia antara yang menggunakan model experiential learning dengan yang 

menerapkan metode konvensional. 

 Berdasarkan hasil uji homogenitas diperoleh data bahwa thitung > ttabel  (6.895 

> 2.00) atau jika nilai signifikansi sebesar 0.000 <  sebesar 0.05, maka hipotesis 

kerja (H1: 1  2) diterima, maka terdapat perbedaan berpikir kreatif siswa yang 

signifikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia antara yang menggunakan model 

experiential learning dengan yang menerapkan metode konvensional. 

 

 


