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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

     Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif  yang  menggunakan 

eksperimen semu dengan satu kelas perlakuan dan satu kelas kontrol. Dalam 

penelitian ini digunakan teknik permainan Magic Box. Untuk mengetahui tingkat 

pemahaman pembelajar terhadap kata benda bahasa Jerman sebelum perlakuan, 

pembelajar diminta untuk mengerjakan soal pretest. Setelah itu dilakukan 

perlakuan sebanyak tiga kali. Sebagai langkah akhir, pembelajar diminta 

mengerjakan soal posttest untuk mengetahui tingkat penguasaan kata benda 

bahasa Jerman mereka setelah perlakuan. Setelah diperoleh data hasil pretest dan 

posttest , data dibandingkan dan dianalisis secara statistik.  

 

B. Variabel Penelitian 

     Penelitian ini terdiri atas dua variabel, yaitu: 

1. Variabel bebas (x) adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikatnya 

yaitu teknik permainan Magic Box 

2. Variabel terikat (y) adalah variabel yang dipengaruhi beberapa variabel bebas 

yaitu penguasaan kata benda bahasa Jerman. 

 

C. Desain Penelitian 

Penelitian eksperimen semu ini menggunakan nonequivalent control group 

design yaitu penelitian yang menggunakan satu kelas perlakuan dan satu kelas 

kontrol serta sampel yang digunakan sudah terbentuk secara alami 

(Sugiono.2011). Dengan desain tersebut peneliti dapat mengetahui efektifitas 

teknik permainan Magic Box dalam meningkatkan penguasaan kata benda bahasa 

Jerman.  
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Desain Penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut (3.1):  

Tabel 3.1 

Desain Penelitian 

Kelas Pretest Treatment Posttest 

Eksperimen O1 X O2 

Kelas Kontrol  O1 - O2 

 

Keterangan: 

O1 : Pretest  untuk mengetahui kemampuan awal pembelajar dalam 

memahami penguasaan kata benda bahasa Jerman sebelum perlakuan dengan 

menggunakan teknik permainan Magic Box. 

X : Perlakuan berupa penggunaan teknik permainan Magic Box dalam 

pembelajaran kata benda. 

O2 :posttest yang bertujuan untuk mengukur variabel terikat setelah 

perlakuan. 

 

D. Tempat dan Waktu Penelitian 

     Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 6 Bandung pada semester 

ganjil tahun pelajaran 2014/2015, yaitu pada bulan Agustus 2014. 

 

E. Populasi dan Sampel 

     Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pembelajar kelas XI SMAN 6 

Bandung yang belajar bahasa Jerman tahun pelajaran 2014/2015. Sedangkan 

sampelnya  yaitu pembelajar kelas XI IPA 4 sebagai kelas penelitian dan XI IPA 2 

sebagai kelas kontrol. Penentuan sampel  menggunakan teknik sampel purposif  

dengan alasan sampel di kelas perlakuan dan kelas kontrol harus memiliki 

karakteristik yang sama. Penentuan  kelas eksperimen dan kelas kontrol dilakukan 

dengan cara acak. 

 

F. Definisi Operasional 

     Penelitian ini terdiri atas dua variabel, yaitu teknik permainan Magic Box 

sebagai variabel bebas (X) dan penguasaan kata benda bahasa Jerman sebagai 

variabel terikat (Y). Agar penelitian ini terfokus pada kedua variabel tersebut 
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maka dibutuhkan definisi operasional untuk menghindari kesalahan pemahaman 

dan perbedaan penafsiran. Definisi operasional yang perlu dijelaskan adalah 

sebagai berikut: 

1. Teknik Permainan Magic Box  

     Teknik permainan Magic Box adalah  permainan tebak kata benda, 

dilakukan pada saat pembelajaran bahasa Jerman yang berkaitan dengan tema 

Familie. Permainan ini diadaptasi dari permainan “Mystery Bag” yang ditulis oleh 

Ayu dan Rini (2010). Pembelajar menyebutkan nama dari benda yang 

diperlihatkan oleh pengajar. Dalam permainan ini dibutuhkan satu kotak yang 

diisi beberapa benda. Pengajar mengambil salah satu benda dari kotak tersebut 

dan memperlihatkan kepada pembelajar, lalu pembelajar (secara individu atau 

berkelompok) menyebutkan nama benda tersebut beserta kata sandangnya dalam 

bahasa Jerman. Apabila pembelajar  menyebutkan kata sandang dan kata 

bendanya dengan benar, maka pembelajar mendapat poin. Apabila salah satu 

unsur tersebut salah, maka pembelajar tidak mendapatkan poin. Peraturan yang 

demikian menuntut pembelajar untuk berusaha menyebutkan kata benda beserta 

kata sandangnya secara benar untuk mendapatkan poin. Permainan ini diharapkan 

mampu menambah penguasaan kata benda bahasa Jerman siswa dengan cara yang 

menyenangkan. 

2. Penguasaan kata benda bahasa Jerman. 

Penguasaan kata benda pembelajar merupakan kemampuan pembelajar  

untuk memahami kata benda bahasa Jerman yang dipelajari di SMA berkaiatan 

dengan tema Familie yang sesuai dengan kurikulum bahasa Jerman kelas XI 

SMA/MA.  

 

G. Instrumen Penelitian 

     Salah satu kegiatan dalam perencanaan suatu penelitian adalah menyusun 

instrumen penelitian yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu tes tertulis tentang penguasaan kosakata 

(kata benda) bahasa Jerman dalam bentuk tes berupa soal pilihan ganda dan isian 

singkat. Bahan soal tersebut diambil dari bahan ajar yang digunakan di SMA 
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Negeri 6 Bandung , yaitu Kontakte Deutsch Ekstra karya Eva-Maria Marbun dan 

Helmi Rosana yang diterbitkan oleh Katalis. Pretest dan posttest menggunakan 

prerangkat yang sama, yaitu berupa tes tulis.. Hal ini bertujuan agar hasil kedua 

tes tersebut dapat dibandingkan. Soal yang digunakan untuk  pretest dan posttest 

akan diuji terlebih dahulu validitas, reliabilitas dan tingkat kesukarannya, 

sehingga soal tersebut layak untuk mengukur  efektivitas  penggunaan teknik 

permainan Magic Box dalam peningkatan penguasaan kata benda bahasa Jerman 

pembelajar. Setelah uji coba soal pretest dan posttest, terdapat 16 butir soal 

(lampiran 3) yang valid dan reliabel dari 30 butir soal (lampiran 2) yang 

diujicobakan. Jumlah soal yang valid dan reliabel digunakan pada pretest dan 

posttest yang bertujuan untuk mengetahui tingkat penguasaan kata benda 

pembelajar. Karena penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang 

memerlukan perlakuan maka diperlukan instrumen pelengkap yaitu Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) (lampiran 1). 

 

H. Prosedur Penelitian. 

   Prosedur penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Menemukan masalah penelitian. 

2. Melakukan kajian pustaka sesuai masalah yang ditemukan. 

3. Merumuskan masalah penelitian. 

4. Menyusun proposal. 

5. Mengikuti seminar proposal dan menerima surat persetujuan judul skripsi. 

6. Mengajukan permohonan ijin penelitian di SMA Negeri 6 Bandung. 

7. Melakukan kajian pustaka sesuai dengan tema penelitian termasuk instrument 

penelitian. 

8. Menyusun instrumen penelitian. 

9. Melakukan uji coba instrumen penelitian dan mengukur validitas, reabilitas 

dan tingkat kesukaran butir soal. 

10. Mengumpulkan data penelitian. 

11. Menganalisis data penelitian. 
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12. Menarik kesimpulan. 

 

I. Teknik Pengumpulan Data 

     Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulkan data sebagai 

berikut: 

1. Mengumpulan teori-teori yang relevan sesuai dengan masalah penelitian. 

Hasil kajian pustaka digunakan sebagai landasan atau dasar acuan 

penyusunan instrument penelitian. 

2. Menyusun instrumen penelitian. 

3. Menguji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. 

4. Mengukur kemampuan penguasaan kata benda siswa dengan pretest, 

kemudian menghitung nilai rata-ratanya dan mengklasifikasikan ke dalam 

kategori penilaian menurut Arikunto. 

5. Membuat catatan ketika perlakuan berlangsung. 

6. Mengukur kemampuan penguasaan kata benda siswa dengan posttest, 

kemudian menghitung nilai rata-ratanya dan mengklasifikasikan ke dalam 

kategori penilaian menurut Arikunto. 

 

J. Teknik Analisis Data 

     Setelah data penelitian terkumpul, maka dilakukan pengolahan data untuk 

mengetahui penguasaan kata benda bahasa Jerman pembelajar sebelum dan 

sesudah perlakuan teknik permainan Magic Box. Adapun langkah-langkah yang 

dilakukan dalam pengolahan data adalah sebagai berikut:  

1. Memeriksa dan menilai hasil dari pretest dan posttest kemudian 

menabulasikannya untuk mengetahui nilai rata-rata pembelajar, standar 

deviasi dan varians kelas yang dijadikan sampel. 

2. Menguji  normalitas yang bertujuan untuk mengetahui apakah sampel dalam 

penelitian dapat mewakili populasi dan homogenitas sampel yaitu untuk 

mengetahui sama tidaknya nilai sampel yang diambil dari populasi.   

3. Menguji signifikansi perbedaan rata-rata menggunakan uji-t dengan rumus 

sebagai berikut: 
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t= 
  

√
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Keterangan: 

Md : mean dari perbedaan antara pretest dan posttest. 

Xd : deviasi masing-masing subjek  (d-Md). 

Σx²d : jumlah kuadrat deviasi. 

n   : banyaknya subjek. 

Uji t Independen,  t = 
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Dengan keterangan: 

X1 : Nilai rata-rata kelas perlakuan 

X2 : Nilai rata-rata kelas kontrol 

n1 : Jumlah sampel kelas perlakuan 

n2 : Jumlah sampel kelas kontrol 

S1 : Simpangan baku kelas perlakuan 

S2 : Simpangan baku kelas kontrol 

S1
2
 : Varians kelas perlakuan 

S2
2
 : Varians kelas kontrol 

 

4. Menguji Hipotesis 

Langkah terakhir adalah pengujian hipotesis. Adapun hipotesis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Ho: µ SsP = µ SbP 

H1: µ SsP > µ SbP 

 

Keterangan: 
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µ SsP :Merupakan hasil belajar setelah perlakuan diberikan atau nilai tes 

akhir (posttest). 

µ SbP :Merupakan hasil belajar sebelum perlakuan diberikan atau nilai  

tes awal (pretest). 

Ho:Tidak terdapat peningkatan pada penguasaan kata benda bahasa Jerman 

setelah penggunaan teknik permainan Magic Box. 

H1 :Terdapat peningkatan pada penguasaan kata benda bahasa  Jerman   

setelah penggunaan teknik permainan Magic Box. 

Jika thitung < maka hipotesis nol (Ho) diterima dengan kata lain tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan pada taraf signifikasi 0.05. 

Jika thitung > ttabel maka hipotesis nol (Ho) ditolak dengan kata lain terdapat 

perbedaan yang signifikan pada taraf signifikasi 0.05. 

 

 


