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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Sumber Data  

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah SMA Negeri 6 Bandung tahun ajaran 

2013/2014, yang terletak di Jalan Pasirkaliki No. 51 Bandung. Penelitian 

dilakukan pada tahun ajaran 2013/2014.   

2. Sampel 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan siswa kelas X IPA 5 sebagai 

kelas eksperimen, sedangkan kelas kontrol peneliti menggunakan siswa kelas X 

IPA 2. 

 

B. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain jenis control group pre-test-post-test. 

Tabel 3.1 Desain Penelitian 

Kelompok Pretes Perlakuan Postes 

E O1 X O2 

K O3 Y O4 

(Arikunto, 2010:125) 

Keterangan: 

E : kelas eksperimen 

K : kelas kontrol 

O1 : pretes pada kelas eksperimen 

O2 : postes pada kelas eksperimen 

X :perlakuan di kelas ekperimen 

Y :perlakuan di kelas kontrol 

O3 :pretes pada kelas kontrol 
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O4 :postes pada kelas kontrol 

Dalam desain di atas, kelompok E sebagai kelas eksperimen diberi 

perlakuan berupa pembelajaran yang menggunakan metode K-W-L, sedangkan 

kelompok K sebagai kelas kontrol  diberi perlakuan berupa pembelajaran yang 

tidak menggunakan metode K-W-L. Hasil tes dari dua kelas menunjukkan 

perbedaan penggaruh penggunaan metode.  

 

C. Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimen semu. Dikatakan 

eksperimen semu karena dalam ilmu sosial secara umum dan khususnya 

penelitian bahasa Indonesia tidaklah realistis untuk membatasi rancangan 

penelitian hanya dengan rancangan kebenaran eksperimental karena dihadapkan 

dengan persoalan yang sangat rumit seperti sikap manusia, pembelajaran bahasa 

dan sikap bahasa. Kondisi lingkungan yang dapat memengaruhi hasil penelitian 

tidak dapat dikendalikan oleh peneliti sehingga hasil penelitian tidaklah murni. 

Eksperimen semu digunakan untuk mengukur pengaruh suatu atau beberapa 

variabel terhadap variabel lain. 

 

D. Definisi Operasional 

Agar tidak menimbulkan salah tafsir, maka peneliti membuat definisi 

operasional sebagai berikut. 

1. Kemampuan membaca teks eksposisi adalah kemampuan siswa dalam 

memahami struktur dan kaidah, menganalisis, dan mengabstraksi teks 

eksposisi. 

2. Metode K-W-L adalah metode dalam pembelajaran membaca yang 

mempunyai tiga langkah yaitu apa yang diketahui siswa tentang topik 

bacaan, selanjutnya menentukan apa yang ingin diketahui siswa dan 

yang terakhir adalah apa yang diingit siswa dalam pembelajaran 

membaca.  
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E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian dibagi menjadi dua, yaitu instrumen perlakuan dan 

instrumen pengumpulan data. Instrumen perlakuan berupa Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang menggunakan metode K-W-L dengan materi teks 

eksposisi. Instrumen pengumpulan data berupa  tes objektif, lembar observasi bagi 

guru yang melakukan pembelajaran dan lembar observasi aktivitas siswa.  

1. Instrumen Perlakuan 

a. Rasional 

Metode K-W-L diciptakan atas dasar bahwa membaca akan berhasil jika 

diawali dengan kepemilikan skemata atas isi bacaan. Oleh sebab itu, metode K-W-

L dikembangkan untuk membantu guru menghidupkan latar belakang 

pengetahuan dan minat siswa pada suatu topik. Langkah-langkah pembelajaran 

dengan metode K-W-L berisi berbagai kegiatan yang berguna meningkatkan 

kemampuan membaca pemahaman siswa diantaranya curah pendapat, 

menentukan kategori dan organisasi ide, menyusun pertanyaan secara spesifik, 

dan mengecek hal-hal yang ingin diketahui atau dipelajari siswa dari sebuah 

bacaan. Metode K-W-L diduga dapat menjadi salah satu metode membaca yang 

mampu meningkatkan pemahaman dalam membaca teks eksposisi karena metode 

K-W-L menghubungkan pengetahuan siswa sebelum membaca dan pengetahuan 

siswa setelah membaca. 

b. Tujuan  

Pelaksanaan metode K-W-L dalam pembelajaran membaca bertujuan untuk 

melatih siswa dalam membaca teks eksposisi yang meliputi struktur teks, jenis 

paragraf dan ide pokok. 

c. Prinsip Dasar 

Pemilihan metode K-W-L oleh peneliti didasarkan pada sebagai berikut. 

1. Metode K-W-L memunculkan pengetahuan siswa sebelumnya dari topik 

teks yang dibaca. 

2. Dengan metode K-W-L, siswa dapat mengatur tujuan untuk membaca. 

3. Membantu siswa untuk memonitor pemahaman mereka. 

4. Memungkinkan siswa untuk menilai pemahaman mereka tentang suatu teks.  
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5. Metode K-W-L menyediakan kesempatan bagi siswa untuk memperluas ide-

ide luar dari suatu teks.  

d. Skenario Pembelajaran   

Perlakuan I 

Siswa mengikuti pembelajaran dengan menggunakan metode K-W-L, materi 

yang akan dipelajari siswa adalah teks eksposisi yang meliputi struktur, jenis 

paragraf dan ide pokok. Kegiatan pembelajaran dibagi menjadi tiga kegiatan yaitu 

kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup.  

Pada kegitan pendahuluan, guru memberi apersepsi dan mengecek 

kehadiran siswa. Setelah siswa mengikuti kegiatan pendahuluan selanjutnya siswa 

dan guru masuk pada kegiatan inti. Pada kegitan inti, hal pertama yang dilakukan 

adalah guru membagi lembar kerja K-W-L dan teks eksposisi sebagai berikut.  

Know/ Apa yang 

diketahui 

Want/ Apa yang ingin 

diketahui 

Learn/ Apa yang telah 

dipelajari 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peningkatan Minat Baca dan Pemberantasan Buta Aksara 

Minat baca masyarakat Indonesia harus ditingkatkan dan buta aksara harus 

terus diberantas. Peningkatan minat baca perlu dilakukan karena pada masa 

perkembangan teknologi, masyarakat banyak disuguhi informasi di berbagai 

media. Media itu harus dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan 

pengetahuan.  

Upaya itu dilakukan karena kita tahu bahwa minat baca masyarakat masih 

rendah. Bahkan, kemahiran membaca siswa di sekolah, terutama di beberapa 

sekolah terpencil masih rendah. Menurut Badan Pusat Statistik Republik Indonesia 

pada tahun 2011, penduduk Indonesia yang berumur 10 tahun ke atas yang buta 

aksara sekitar 17,89 persen dan jumlah tertinggi di Papua sekitar 40,59 persen. 

Pada saat ini banyak jenis hiburan, permainan (game) dan tayangan televisi 

mengalihkan perhatian anak dan orang dewasa dari buku. Di samping itu, sarana 

buku di berbagai perpustakaan masih kurang jumlahnya dan buku-buku itu kurang 

bervariasi sehingga anak-anak kurang berminat membaca.  
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 Sementara itu, buku adalah sumber pengetahuan, seperti semboyan “buku 

jendela ilmu” dan “baca buku, buka dunia”. Dengan membaca buku, kita akan 

memperoleh pengetahuan. Oleh sebab itu, membaca dapat memperbaiki 

kehidupan. Untuk itu, usaha peningkatkan minat baca dan pemberantasan buta 

aksara ini perlu didukung terus sehingga taraf hidup masyarakat akan meningkat.  

Diadaptasi dari buku siswa SMP Kurikulum 2013  

 

Selanjutnya guru memberikan penjelasan tentang lembar kerja K-W-L. Pada 

tahap Know terdiri atas dua langkah yaitu curah pendapat dan menghasilkan ide. 

Pada langkah curah pendapat kegiatan yang dilakukan adalah guru mengajukan 

pertanyaan “apa yang kamu ketahui tentang topik Peningkatan Minat Baca dan 

Pemberantasan Buta Aksara”. Siswa mencurahkan pendapatnya tentang topik 

bacaan, guru menuliskan pendapat-pendapat siswa di papan tulis atau di media 

lainnya. Setelah itu guru menanyakan “dari mana kamu tahu itu” atau “apa yang 

bisa kamu buktikan dari pendapat tersebut”. Selanjutnya guru membantu siswa 

menyusun ide yang mungkin terdapat dalam wacana, sedangkan siswa 

mencatatnya. 

Pada tahap Want terdiri atas dua langkah yaitu menyusun tujuan membaca 

dan membaca teks eksposisi. Pada tahap ini guru menuntun siswa menyusun 

tujuan membaca dengan cara membuat berbagai pertanyaan yang jawabannya 

ingin diketahui siswa, misalnya “apa struktur wacana tersebut”. Selanjutnya siswa 

membaca teks eksposisi.  

Pada tahap Learned, siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi 

tujuan membaca. Guru membantu siswa menjawab pertanyaan yang tidak bisa 

dijawab oleh siswa. Selain itu bisa dilakukan dengan cara siswa berdiskusi dengan 

teman yang lain untuk menjawab pertanyaan yang sulit dijawab. Selanjutnya guru 

meminta siswa untuk menceritakan kembali isi wacana tersebut. Guru 

memberikan simpulan terhadap pembelajaran dengan memberikan materi teks 

eksposisi yang terdiri dari pengertian dan struktur teks eksposisi.  
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Perlakuan 2 

Pembelajaraan dimulai dengan membagi siswa menjadi tujuh kelompok. 

Setelah siswa duduk sesuai dengan kelompoknya, guru membagikan lembar kerja 

K-W-L dan teks eksposisi. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Remaja dan Pendidikan Karakter 

Remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak ke masa awal dewasa. 

Usia remaja berada pada kisaran usia 10 tahun sampai dengan 21 tahun. Pada 

masa itu remaja sedang mencari identitas dirinya. Oleh karena itu, remaja harus 

mendapat pendidikan karakter agar dapat mengarahkan minatnya pada kegiatan-

kegiatan positif. Pendidikan karakter yang dapat diberikan pada remaja, antara 

lain, berperilaku jujur, kreatif, percaya diri, santun, dan peduli.  

Remaja mengalami gejolak emosi karena perubahan berat dan tinggi badan 

yang berpengaruh juga pada perkembangan psikisnya. Pada masa gejolak itu 

merupakan masa sulit sehingga remaja memerlukan pengendalian diri yang kuat 

ketika berada di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Dalam keadaan 

seperti ini, remaja membutuhkan orang dewasa untuk mengarahkan dirinya. 

Untuk itu, agar tidak terjerumus pada hal-hal negatif, remaja harus mempunyai 

pendidikan karakter. 

Pendidikan karakter ini dapat membentuk remaja menjadi berprestasi. Di 

dalam pendidikan karakter mereka diajari nilai religius yang menguraikan 

kebaikan agar remaja tumbuh sebagai manusia yang peka pada lingkungan sosial. 

Di samping itu, mereka diajari juga nilai toleransi dan nilai cinta damai atau nilai-

nilai kemanusiaan yang membentuk remaja mempunyai sifat pengasih, berbudi 

pekerti, dan cinta damai. Dalam pendidikan karakter itu mereka diajari juga nilai 

suka bekerja keras, kreatif, mandiri, dan mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi 

yang dapat menjadikan remaja sebagai orang yang berprestasi.  

Dengan demikian, nilai-nilai positif dalam pendidikan karakter itu dapat 

membentuk remaja yang unggul. Mereka akan bisa bersaing baik di tingkat 

nasional maupun tingkat internasional. Dengan begitu, remaja yang memiliki 

karakter kuat akan tumbuh sebagai remaja yang unggul dan dibanggakan karena 

sehat secara fisik, stabil dalam emosi, dan intelektualnya berkembang baik.  

Diadaptasi dari buku siswa SMP Kurikulum 2013  
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Selanjutnya pada tahap Know, setiap siswa mencurahkan pendapatnya 

tentang topik yang dibaca pada kelompok masing-masing, sedangkan guru 

membantu siswa menyusun pendapat-pendapat yang telah diungkapkan sisiwa. 

Tahap Want, guru mengarahkan tujuan membaca, agar semua kelompok 

mempunyai tujuan yang sama dari kegiatan membaca, seperti menentukan 

strukturnya, jenis paragrafnya, dan ide pokoknya. Selanjutnya, siswa diberikan 

waktu untuk membaca teks eksposisi. Tahap Learned, siswa menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang menjadi tujuan membaca. 

Setelah semua kelompok melewati tahap-tahap metode K-W-L, diakhir 

pembelajaran siswa menyimpulkan pembelajaran dengan cara salah satu 

kelompok diminta untuk presentasi. Kelompok ditunjuk dengan cara guru 

melempar bola ke arah sisiwa dan siswa berusaha menangkis bola sampai bola 

tersebut jatuh, kelompok yang berada didekat bola lah yang akan presentasi. 

Selama presentasi, kelompok yang lain menanggapi dengan sopan. Setelah itu 

guru memberikan penguatan materi.  

Perlakuan 3 

Pembelajaran diawali dengan guru menanyakan struktur teks eksposisi dan 

jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Kemudian guru membagikan 

teks eksposisi. 

 

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Anomali 

Di tengah kondisi dunia yang sedang krisis, pertumbuhan ekonomi 

Indonesia mencatat hasil positif. Pertumbuhan ekonomi triwulan kedua tahun ini 

mencapai 6,4 persen dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Konsentrasi 

pertumbuhan tetap terpusat di Pulau Jawa dengan angka 57,5 persen. Secara 

kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia semester I-2012 lebih baik 

dibandingkan dengan semester I-2011 yang tumbuh sebesar 6,3 persen. 
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Namun menurut pengamat ekonomi Indonesia for Global Justice, 

Salamuddin Daeng, pertumbuhan ekonomi Indonesia tergolong anomali. 

Alasannya karena pertumbuhan ekonomi tidak diikuti peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. 

Ada empat faktor, kata Daeng, yang membuat pertumbuhan ekonomi 

anomali. Pertama, ekonomi Indonesia digerakkan oleh utang luar negeri yang 

angkanya terus naik. ”Utang Indonesia terakumulasi mencapai Rp 2.870 triliun. 

Utang luar negeri bertambah setiap tahun. Utang selanjutnya menjadi sumber 

pendapatan utama pemerintah dan menjadi faktor pendorong pertumbuhan 

ekonomi,” paparnya. Kedua, pertumbuhan ekonomi didorong oleh peningkatan 

konsumsi masyarakat yang bersumber dari naiknya harga sandang dan pangan, 

serta ditopang dari pertumbuhan kredit khususnya kredit konsumsi. Faktor 

ketiga, pertumbuhan ekonomi didorong ekspor bahan mentah, seperti bahan 

tambang, migas, hasil perkebunan dan hutan, sehingga tidak banyak 

menciptakan nilai tambah dan lapangan pekerjaan. Terakhir, pertumbuhan 

ekonomi didorong oleh investasi luar negeri yang membuat sumber daya alam 

kian dikuasai asing. 

Pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, A Tony 

Prasetiantono menyatakan, sektor domestik mendukung pertumbuhan ekonomi 

nasional. ”Transmisi krisis global melalui penurunan ekspor dan defisit neraca 

perdagangan baru akan terasa pada kuartal ketiga dan keempat tahun ini. Lagi 

pula, kontribusi ekspor terhadap PDB tidak besar,” kata Tony. 

Hal senada disampaikan ekonom Mirza Adityaswara. Sejumlah sektor 

ekonomi dalam negeri tumbuh karena didorong oleh suku bunga rendah yang 

tampak dari tumbuhnya kredit 26-28 persen (tahunan) sekaligus didorong oleh 

harga bahan bakar minyak (BBM) yang rendah karena masih disubsidi. ”Maka 

dari itu, pertumbuhan tinggi dialami sektor yang berorientasi dalam negeri, 

seperti perdagangan, manufaktur, otomotif, transportasi, komunikasi, dan 

konstruksi,” kata Mirza. Dia menambahkan, akibat pertumbuhan tinggi sektor 

yang berorientasi dalam negeri, kecenderungan defisit neraca perdagangan akan 

semakin besar. 
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Menurut Tony, belanja pemerintah yang lebih cepat dan besar juga cukup 

membantu pertumbuhan. Seiring hal itu, inflasi yang terkendali di bawah 5 persen 

cukup membantu, meski hal tersebut ada efeknya, yaitu subsidi energi terus 

membengkak yang sebenarnya cenderung tidak sehat. 

Sumber: Chandra Maulia http://chandramaulia.wordpress.com/2013/11/07/b-

indonesia-contoh-teks-eksposisi-struktur-eksposisi-dan-ciri-bahasa-eksposisi/ 

Seperti pada kegitan perlakuan pertama dan kedua, langkah pertama yang 

siswa lakukan adalah mencurahkan pedapatnya tentang topik bacaannya, hal ini 

termasuk pada tahap Know. Selanjutnya tahap Want, siswa menyusun tujuan 

membaca dan mulai membaca teks eksposisi secara teliti. Pada tahap Learned, 

ditandai dengan siswa mampu mencapai tujuan membacanya. 

e. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Satuan Pendidikan  :   SMA Negeri 6 Bandung 

Mata Pelajaran  :   Bahasa Indonesia 

Kelas/ Semester/ Program :   X/II/ IPA  

Materi Pokok   :  Teks  Eksposisi 

Alokasi Waktu  :  2 X 45 menit  

 

A. Kompetensi Inti   

KI 1 :Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. 

KI 2 :Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, 

responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri 

sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI 3 :Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

http://chandramaulia.wordpress.com/2013/11/07/b-indonesia-contoh-teks-eksposisi-struktur-eksposisi-dan-ciri-bahasa-eksposisi/
http://chandramaulia.wordpress.com/2013/11/07/b-indonesia-contoh-teks-eksposisi-struktur-eksposisi-dan-ciri-bahasa-eksposisi/
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pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat 

dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

KI 4 :Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai 

kaidah keilmuan. 

 

B. Kompetensi Dasar  

1.2  Mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa Indonesia dan 

menggunakannya sebagai sarana komunikasi dalam memahami, 

menerapkan, dan menganalisis informasi lisan dan tulis melalui teks 

anekdot, laporan hasil observasi, prosedur kompleks, dan negosiasi.  

2.3 Menunjukkan perilaku jujur, tanggung jawa, dan disiplin dalam 

menggunakan bahasa Indonesia untuk menunjukkan tahapan dan 

langkah yang telah ditentukan. 

3.1 Memahami struktur dan kaidah teks eksposisi baik melalui lisan maupun 

tulisan. 

3.3 Menganalisisi teks eksposisi baik melalui lisan maupun tulisan. 

4.1 Menginterpretasi makna teks eksposisi baik melalui lisan maupun tulisan. 

4.4 Mengabstraksi teks eksposisi baik melalui lisan maupun tulisan. 

 

C.  Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar 

a. Mampu memahami tujuan teks ekposisi. 

b. Mampu mengidentifikasikan teks eksposisi. 

c. Mampu mengabstraksi teks eksposisi 
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D. Tujuan Pembelajaran 

a. Selama dan setelah  proses pembelajaran, peserta didik  memiliki dan 

menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan atas keberadaan bahasa Indonesia. 

b. Selama dan setelah proses pembelajaran, peserta didik  memiliki dan 

menunjukkan sikap tanggung jawab, peduli, responsif, dan santun dalam 

menggunakan bahasa Indonesia. 

c. Selama dan setelah proses pembelajaran, peserta didik dapat membedakan 

antara teks eksposisi dan teks yang lainnya. 

 

E. Materi 

a. Teks eksposisi adalah jenis teks yang berfungsi untuk mengungkapkan 

gagasan atau mengusulkan sesuatu berdasarkan argumentasi yang kuat. 

Teks ini berbeda dengan teks diskusi, teks eksposisi hanya berisi satu sisi 

argumentasi yang mendukung atau menolak, sedangkan teks diskusi berisi 

dua sisi argumentasi.  

b. Struktur teks eksposisi adalah tesis atau pernyataan pendapat ^ 

argumentasi ^ penegasaan ulang pendapat. 

c. Kaidah teks eksposisi yaitu memaparkan, menyajikan sejumlah fakta, 

pembaca memperoleh wawasan, dan menggunakan kata-kata lugas. 

 

F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

Pendekatan : Saintifik 

Metode   : K-W-L 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Siswa menjawab sapaan guru, berdoa, dan 

mengondisikan kesiapan siswa belajar. 

2. Guru dan siswa bertanya jawab berkaitan 

dengan teks ekposisi. 

10 menit 
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3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

4. Guru menyampaikan pokok-pokok kegiatan 

pembelajaran yang akan berlangsung. 

B.  Inti Perlakuan I 

Mengamati 

5. Siswa membaca contoh teks eksposisi dengan 

teliti. 

6. Guru memberikan lembar K-W-L untuk 

menyusun pertanyaan. 

7. Siswa menuliskan apa-apa saja diketahui 

tentang teks ekposisi yang berjudul 

“Peningkatan Minat Baca dan Pemberantasan 

Buta Aksara” di kolom Know. 

Menanya 

8. Guru memberikan pertanyaan apakah siswa 

mengetahui jenis teks yang telah dibaca. 

9. Siswa menuliskan apa-apa saja yang ingin 

diketahui dari teks eksposisi yang telah dibaca 

pada kolom Want. 

Menalar 

10. Guru memaparkan materi teks eksposisi. 

Mencoba 

11. Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan pada 

kolom Want, yang dituliskan pada kolom 

Learned. 

Mengomunikasikan 

12. Salah satu siswa membacakan apa-apa saja 

yang dituliskan pada lembar K-W-L. 

13. Siswa yang lain saling menanggapi  dengan, 

responsif, jujur dan bertanggung jawab.  

 

75 menit 
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Perlakuan II 

Mengamati 

14. Siswa dibagi menajdi tujuh kelompok. 

15. Siswa membaca teks eksposisi yang berjudul 

“Remaja dan Pendidikan Karakter” dengan 

teliti. 

16. Guru memberikan lembar K-W-L untuk 

menyusun pertanyaan. 

17. Siswa menuliskan apa-apa saja diketahui 

tentang teks ekposisi di kolom Know. 

Menanya 

18. Siswa menuliskan apa-apa saja yang ingin 

diketahui dari teks eksposisi yang telah 

dibaca pada kolom Want. 

Menalar 

19. Guru memaparkan materi teks eksposisi. 

Mencoba 

20. Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan pada 

kolom Want, yang dituliskan pada kolom 

Learned. 

Mengomunikasikan 

21. Salah satu kelompok membacakan apa-apa 

saja yang dituliskan pada lembar K-W-L. 

22. Siswa yang lain saling menanggapi  dengan, 

responsif, jujur dan bertanggung jawab.  

 

Perlakuan III 

Mengamati 

23. Siswa membaca teks eksposisi yang berjudul 

“Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Anomali” 

dengan teliti. 

75 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 menit 
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24. Guru memberikan lembar K-W-L untuk 

menyusun pertanyaan. 

25. Siswa menuliskan apa-apa saja diketahui 

tentang teks ekposisi di kolom Know. 

Menanya 

26. Siswa menuliskan apa-apa saja yang ingin 

diketahui dari teks eksposisi yang telah 

dibaca pada kolom Want. 

Menalar 

27. Guru memaparkan materi teks eksposisi. 

Mencoba 

28. Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan pada 

kolom Want, yang dituliskan pada kolom 

Learned. 

Mengomunikasikan 

29. Salah satu siswa membacakan apa-apa saja 

yang dituliskan pada lembar K-W-L. 

30. Siswa yang lain saling menanggapi  dengan, 

responsif, jujur dan bertanggung jawab.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penutup 31. Siswa menyimpulkan hasil pembelajaran. 

32. Siswa melakukan refleksi penguasaan materi 

yang telah dipelajari dengan membuat 

catatan penguasaan materi. 

33. Guru menginformasikan pembelajaran untuk 

pertemuan berikutnya. 

34. Guru menutup pembelajaran dengan berdoa.   

5 menit  
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2. Instrumen Pengumpulan Data 

a. Instrumen Tes  

Tabel 3.2 Kisi-kisi Tes 

No. 
Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

No. 

Soal 

Jenjang 

Kognitif 

Kunci 

Jawaban 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memahami 

struktur dan 

kaidah teks 

eksposisi 

baik melalui 

lisan maupun 

tulisan  

 

 

Menganalisis 

teks eksposisi 

baik melalui 

lisan maupun 

tulisan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Siswa mampu 

menyusun kalimat 

acak menjadi 

berurutan 

b. Siswa mampu 

menentukan 

struktur teks 

eksposisi 

  

a. Siswa mampu 

menentukan jenis 

paragraf pada teks 

eksposisi  

b. Siswa mampu 

menentukan 

gagasan pokok 

pada teks eksposisi 

c. Siswa mampu 

menganalisis 

bahasa teks 

eksposisi (pilihan 

kata, istilah, gaya 

bahasa, makna 

kata, konjugsi, dll) 

d. Siswa mampu 

menentukan 

7 

 

 

 

1 

14 

15 

 

 

4 

 

 

 

3 

12 

 

 

5 

8 

 

 

 

 

 

2 

9 

K6 

 

 

 

K4 

K4 

K4 

 

 

K5 

 

 

 

K5 

K5 

 

 

K1 

K2 

 

 

 

 

 

K3 

K3 

D 

 

 

 

A 

D 

E 

 

 

E 

 

 

 

B 

A 

 

 

D 

C 

 

 

 

 

 

B 

A 
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3. 

 

 

 

Mengabstrak

si teks 

eksposisi 

baik melalui 

lisan maupun 

tulisan 

pernyataan yang 

sesuai 

 

a. Siswa mampu 

menentukan hasil 

abstraksi dari teks 

eksposisi 

b. Siswa mampu 

menentukan judul 

dan tema teks 

eksposisi 

11 

13 

 

6 

 

 

 

10 

K3 

K3 

 

K7 

 

 

 

K7 

 

 

 

D 

B 

 

D 

 

 

 

E 

 

Tabel 3.3 Tes Objektif 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK UMUM 

1.   Tulis nomor dan nama Anda pada lembar jawaban yang disediakan. 

2.   Periksa dan bacalah soal dengan teliti sebelum Anda mengerjakan.  

3.  Kerjakanlah soal Anda pada lembar jawaban dengan cara menyilang salah 

satu  jawaban yang tepat. 

4.   Gunakan waktu dengan efektif dan efisien. 

5.   Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan. 

 

Bacalah wacana berikut untuk menjawab soal no 1-6. 

Mandiri Pangan dari Pekarangan dan Teknologi Tepat Guna 

Dengan berbagai teknologi intensifikasi sederhana, pekarangan dapat 

menjadi sumber bahan pokok makanan seperti beras, sayur-mayur, dan ikan. 

Para siswa yang baik dan pintar, tes ini merupakan tes untuk mengetahui 

kemampuan kalian dalam membaca teks eksposisi. Hasil penilaian dari tes 

ini, tidak akan dimasukan ke dalam data nilai kalian. Namun, kalian harap 

mengerjakan tes ini dengan kemampuan maksimal kalian. 
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Dengan kegiatan ini, kebutuhan masyarakat akan makanan pokok yang bernilai 

gizi tinggi diharapkan dapat terpenuhi.  

Alasan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber bahan makanan pokok 

adalah sebagai berikut. Pertama, aneka tanaman sayur-mayur, sepetri kacang 

panjang, cabai, kangkung darat, dan terong, misalnya, dapat ditanam di media 

selain tanah. Khusus untuk kangkung darat dapat dibudidayakan di bumbung 

bambu yang disulap menjadi semacam pot. Tanaman terong, kencur, dan jahe, 

dapat dibudidayakan di media kantong plastik dan pot. Sementara itu, sumber 

karbohidrat, seperti jagung, ketela pohon, ubi jalar dapat ditanam di pekarangan. 

Untuk pencukupan pupuk, kotoran ternak kambing dan sapi yang menjadi 

piaraannya dapat dimanfaatkan untuk pupuk alami. Selanjutnya, untuk sumber 

protein lain, pekarangan juga bisa dimanfaatkan menjadi kolam ikan yang mudah 

dipelihara, seperti lele, mujair, kakap. Di samping sebagai makanan sehari-hari, 

ikan itu bisa juga dijual ke masyarakat untuk meningkatkan penghasilan.  

Melalui pembimbingan teknologi tepat guna, hasil panen itu dapat diolah 

menjadi aneka jenis komoditas pangan olahan skala rumah tangga. Ubi singkong 

dan pisang, misalnya, dapat diolah menjadi keripik dan juga dapat diolah menjadi 

bermacam-macam produk jajanan. Dengan demikian, pekarangan dengan sedikit 

sentuhan teknologi tepat guna dapat mewujudkan kecukupan pangan masyarakat.  

1. Paragraf pertama merupakan paragraf yang menunjukkan…. 

a. Pernyataan penulis 

b. Alasan penulis 

c. Fakta 

d. Opini 

e. Argumentasi 

2. Pada wacana di atas, tanaman kangkung darat dapat di tanam di…. 

a. media tanah 

b. bumbung bambu 

c. semacam pot 

d. pekarangan rumah 

e. kolam ikan 
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3. Gagasan pokok pada paragraf ketiga adalah…. 

a. Pekarangan dan teknologi tepat guna menjadi sumber bahan pokok. 

b. Pekarangan dengan teknologi tepat guna dapat menyediakan pangan. 

c. Pekarangan dapat mewujudkan kecukupan pangan masyarakat. 

d. Teknologi tepat guna dapat mewujudkan kecukupan pangan 

masyarakat. 

e. Teknologi tepat guna dan pekarangan menghasilkan olahan.  

4. Berdasarkan letak kalimat utama, paragraf kedua merupakan jenis 

paragraf…. 

a. eksposisi 

b. campuran 

c. deduktif 

d. induktif 

e. narasi 

5. Dengan berbagai teknologi intensifikasi sederhana, pekarangan dapat 

menjadi sumber bahan pokok makanan seperti beras, sayur-mayur, dan 

ikan. 

Sinonim dari kata yang bercetak miring di atas kecuali…. 

a. penggiatan 

b. peningkatan 

c. pengintensifan 

d. penggabungan 

e. intens 

6. Hasil rangkuman teks di atas adalah…. 

a. Dengan berbagai teknologi intensifikasi sederhana, pekarangan dapat 

menjadi sumber bahan pokok makanan. Dengan kegiatan ini, 

kebutuhan masyarakat akan makanan pokok yang bernilai gizi tinggi 

diharapkan dapat terpenuhi. Aneka tanaman sayur-mayur, seperi 

kacang panjang, cabai, kangkung darat, dan terong, misalnya, dapat 

ditanam di media selain tanah. Di samping sebagai makanan sehari-

hari, bisa juga dijual ke masyarakat untuk meningkatkan penghasilan.  
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b. Pemanfaatan pekarangan sebagai sumber bahan makanan pokok adalah 

sebagai berikut. Pertama, aneka tanaman sayur-mayur, seperi kacang 

panjang, cabai, kangkung darat, dan terong, misalnya, dapat ditanam di 

media selain tanah. Khusus untuk kangkung darat dapat dibudidayakan 

di bumbung bambu yang disulap menjadi semacam pot. Melalui 

pembimbingan teknologi tepat guna, hasil panen itu dapat diolah 

menjadi aneka jenis komoditas pangan olahan skala rumah tangga. 

c. Dengan berbagai teknologi intensifikasi sederhana, pekarangan dapat 

menjadi sumber bahan pokok makanan seperti beras, sayur-mayur, dan 

ikan. Selanjutnya, untuk sumber protein lain, pekarangan juga bisa 

dimanfaatkan menjadi kolam ikan yang mudah dipelihara, seperti lele, 

mujair, kakap. Di samping sebagai makanan sehari-hari, ikan itu bisa 

juga dijual ke masyarakat untuk meningkatkan penghasilan. Melalui 

pembimbingan teknologi tepat guna, hasil panen itu dapat diolah 

menjadi aneka jenis komoditas pangan olahan skala rumah tangga. 

d. Dengan berbagai teknologi intensifikasi sederhana, pekarangan dapat 

menjadi sumber bahan pokok makanan. Aneka tanaman dapat ditanam 

di media selain tanah, misalnya di bumbung bambu, kantong plastik, 

dan pot. Selain itu bisa juga ditanam di pekarangan. Pekarangan tidak 

hanya untuk menanam tapi juga bisa digunakan menjadi kolam ikan. 

Hasil panen dari pekarangan dapat diolah menjadi pangan olahan skala 

rumah tangga. Dengan sedikit sentuhan teknologi tepat guna, 

pekarangan dapat mencukupi kebutuhan pangan masyarakat. 

e. Dengan berbagai teknologi intensifikasi sederhana, pekarangan dapat 

menjadi sumber bahan pokok makanan seperti beras, sayur-mayur, dan 

ikan. Dengan kegiatan ini, kebutuhan masyarakat akan makanan pokok 

yang bernilai gizi tinggi diharapkan dapat terpenuhi. Melalui 

pembimbingan teknologi tepat guna, hasil panen itu dapat diolah 

menjadi aneka jenis komoditas pangan olahan skala rumah tangga. Ubi 

singkong dan pisang, misalnya, dapat diolah menjadi keripik dan juga 

dapat diolah menjadi bermacam-macam produk jajanan. 
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Bacalah wacana berikut untuk menjawab soal no 7-10. 

1. Prestasi itu telah dibuktikan oleh siswa Indonesia yang meraih mendali 

pada kategori Lingkungan Hidup.  

2. Siswa Indonesia sangat berprestasi.  

3. Kedua siswa itu secara kreatif memanfaatkannya untuk industri 

garmen. 

4. Penelitian yang mereka lakukan adalah mengelola limbah hewan yang 

terdapat pada kulit udang dan kepiting yang mengandung bahan anti 

bakteri.  

5. Prestasi itu diraih di antaranya oleh siswa yang berasal dari sekolah 

siswa SMA Kharisma Bangsa, Banten.   

6. Kreatifitas yang mereka lakukan dinilai tinggi, idenya juga dianggap 

orisinil dan hasil penelitiannya mudah diaplikasi.  

7. Menangnya siswa Indonesia di tingkat internasional ini menjadi bukti 

bahwa siswa Indonesia mempunyai prestasi yang tinggi. 

7. Urutan kalimat yang tepat, sehingga menjadi teks eksposisi adalah…. 

a. 2-5-1-4-3-7-6 

b. 2-1-3-5-4-6-7 

c. 2-1-7-6-5-4-3 

d. 2-1-5-4-3-6-7 

e. 2-1-6-7-5-4-3 

8. Kata baku dari kata yang bercetak miring di atas adalah…. 

a. Mendali, kreativitas, original 

b. Mendali, kreatifitas, orisinal 

c. Medali, kreativitas, orisinal 

d. Medali, kreatifitas, original 

e. Mendali, kreatifitas, orisinalitas 

9. Prestasi pada wacana di atas diraih oleh siswa dari…. 

a. SMA Kharisma Bangsa 

b. SMA Kharisma Bunga 

c. SMP Kharisma Bangsa 
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d. SMK Kharisma Bangsa 

e. SMA Kharisma Banten 

10. Judul yang tepat untuk wacana yang telah diurutkan adalah…. 

a. Dua Siswa Indonesia Juara di Kancah Dunia 

b. Ada Dua Siswa Indonesia Juara di Kancah Dunia 

c. Pemanfaatan Limbah Juara Olimpiade Dunia 

d. Juara Olimpiade IPTEK Dunia Berasal dari Indonesia 

e. Siswa Indonesia Juara Olimpiade IPTEK Dunia 

 

Bacalah wacana berikut untuk menjawab soal no 11-15. 

Manfaat Wortel 

Wortel merupakan salah satu sayuran yang paling populer di dunia. Wortel 

sering dilibatkan dalam berbagai masakan seperti sup ayam atau salad. Wortel 

mengandung sekitar 88% air, 7% gula, 1% protein, 1% serat, 1% abu, dan 0,2% 

lemak. Wortel kaya akan antioksidan, mineral, dan sejumlah nutrisi lainnya yang 

baik bagi kesehatan tubuh. 

Sayuran wortel ini ternyata juga sangat nikmat jika dibuat jus. Manfaat jus 

wortel bagi kesehatan tubu h antara lain menjaga kesehatan mata, mencegah rabun 

senja, mencegah penyakit kanker, dan menghilangkan racun dalam tubuh. Selain 

dibuat jus, wortel juga berguna untuk obat tradisional, adapun manfaatnya yaitu 

mengobati demam pada anak, menghilangkan nyeri haid, dan menyembuhkan 

luka bakar. 

Manfaat jus wortel yang paling utama adalah memberikan asupan vitamin 

A untuk tubuh sehingga kesehatan mata dapat terjaga. Selain itu manfaat wortel 

juga bisa digunakan sebagai obat tradisional. 

Diadaptasi dari sumber: http://ilmanzblog.blogspot.com/2014/01/contoh-

teks-eksposisi.html 

11. Sayuran wortel mengandung sekitar…. 

a. 88% air, 1% gula, 7% protein, 1% serat, 1% abu, dan 0,2% lemak 

b. 88% air, 7% gula, 1% protein, 1% serat, 10% abu, dan 0,2% lemak 

c. 88% air, 7% gula, 1% protein, 1% serat, 1% abu, dan 2% lemak 

http://ilmanzblog.blogspot.com/2014/01/contoh-teks-eksposisi.html
http://ilmanzblog.blogspot.com/2014/01/contoh-teks-eksposisi.html
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d. 88% air, 7% gula, 1% protein, 1% serat, 1% abu, dan 0,2% lemak 

e. 88% air, 7% gula, 1% protein, 10% serat, 1% abu, dan 0,2% lemak 

12. Ide pokok  paragraf kedua adalah….  

a. Wortel ternyata sangat nikmat jika dibuat jus. Selain itu, banyak 

manfaat bagi kesehatan tubuh. 

b. Selain dibuat jus, wortel juga berguna untuk obat tradisional, adapun 

manfaatnya yaitu mengobati demam pada anak. 

c. Manfaat jus wortel yang paling utama adalah memberikan asupan 

vitamin A untuk tubuh sehingga kesehatan mata dapat terjaga.  

d. Manfaat jus wortel antara lain menjaga kesehatan mata, mencegah 

rabun senja, mencegah penyakit kanker, dan menghilangkan racun 

dalam tubuh.  

e. Wortel mengandung sekitar 88% air, 7% gula, 1% protein, 1% serat, 

1% abu, dan 0,2% lemak. Wortel kaya akan antioksidan, mineral, dan 

sejumlah nutrisi lainnya yang baik bagi kesehatan tubuh. 

13. Pernyataan yang tidak terdapat dalam wacana di atas adalah…. 

a. Wortel mengandung antioksidan dan sejumlah nutrisi. 

b. Wortel dapat menghilangkan penyakit kanker. 

c. Sayuran wortel sangat nikmat jika dibuat jus. 

d. Jus wortel memberikan asupan vitamin A. 

e. Wortel bisa digunakan sebagai obat tradisional. 

14. Paragraf keberapakah yang menyatakaan argumentasi? 

a. Kesatu dan kedua 

b. Kedua dan ketiga 

c. Ketiga 

d. Kedua 

e. Kesatu  

15. Penegasan ulang pada teks eksposisi di atas dapat dirangkum menjadi…. 

a. Banyak kelebihan dari wortel, selain sebagai menjaga mata juga 

menjadi obat tradisional. 
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b. Manfaat utama dari wortel adalah menjaga kesehatan tubuh terutama 

kesehatan mata. 

c. Selain menjadi obat tradisional, manfaatnya bisa juga mengobati mata 

dan menjaga tubuh. 

d. Manfaat utamanya menjaga kesehatan mata juga bisa menjadi obat 

tradisional. 

e. Selain maanfaat utamanya menjaga kesehatan mata, wortel juga bisa 

menjadi obat tradisional. 

 

b.  Lembar Observasi Guru 

Tabel 3.4 Lembar Observasi Guru 

No. Aspek yang Diamati 

Penilaian 

Ada 
Tidak 

Ada 

1. Kemampuan Membuka Pelajaran 

a. Menarik perhatian siswa 

b. Memotivasi siswa 

c. Membuat kaitan materi ajar sebelumnya 

dengan materi yang akan diajarkan 

d. Memberi acuan materi ajar yang akan 

diajarkan 

  

2. Sikap Guru dalam Proses Pembelajaran 

a. Kejelasan suara dalam komunikasi 

b. Tidak melakukan gerakan atau ungkapan 

yang mengganggu perhatian siswa. 

3. Penguasaan Materi Pembelajaran 

a. Kejelasaan menjelaskan berdasarkan 

tuntutan aspek kompetensi (kognitif, 

psikomotor, dan afektif) 

b. Kejelasaan dalam memberikan contoh atau 
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ilustrasi sesuai dengan tuntutan aspek 

kompetensi 

c. Mencerminkan penguasaan materi ajar 

secara proporsional 

4. Implementasi Langkah-langkah Pembelajaran 

a. Penyajiaan materi ajar sesuai dengan 

langkah-langkah metode K-W-L 

b. Proses pembelajaran mencerminkan 

komunikasi guru dan siswa, dengan berpusat 

pada siswa 

c. Antusias dalam menanggapi dan 

menggunakan respon dari siswa 

d. Cermat dalam memanfaatkan waktu, sesuai 

dengan alokasi yang direncanakan 

5. Penggunaan Media Pembelajaran 

a. Memperhatikan prinsip penggunaan jenis 

media 

b. Tepat saat penggunaan 

c. Terampilan dalam mengoperasikan 

d. Membantu kelancaran proses pembelajaran 

6. Evaluasi 

a. Melakukan evaluasi berdasarkan tuntutan 

aspek kompetensi 

b. Melakukan evaluasi sesuai dengan butir soal 

yang telah direncanakan 

c. Melakukan evaluasi sesuai dengan alokasi 

waktu yang direncanakan 

d. Melakukan evaluasi sesuai dengan bentuk 

dan jenis yang dirancang 

7. Kemampuan Menutup Pembelajaran 
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a. Menyimpulkan materi kompetensi yang 

diajarkan 

b. Memberi kesempatan bertanya 

c. Menugaskan kegiatan ko-kurikuler 

d. Menginformasikan materi ajar berikutnya 

 

c.  Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

Tabel 3.5 Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

No. Aspek yang Diamati 

Penilaian 

Ada 
Tidak 

Ada 

1. Keaktifan siswa 

a. Siswa mencatat materi pelajaran 

b. Siswa mengungkapkan hal yang 

berkaitan dengan topik wacana 

c. Siswa aktif bertanya 

d. Siswa aktif mengajukan ide 

  

2. Perhatian Siswa 

a. Tenang 

b. Terfokus pada materi 

c. Antusias 

  

3. Penyelesaian Tugas Siswa 

a. Mengerjakan semua tugas 

b. Mengerjakan sesuai perintah 

c. Ketepatan mengumpulkan tugas sesuai 

waktunya 

  

d. Kriteria Penilaian  

Nilai =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟  𝑥 100

15
 

Keterangan: 

81-100 : Baik Sekali 
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61-80 : Baik 

41-60 : Cukup 

21-40 : Kurang  

  1–20  : Kurang Sekali 

 

F. Teknik Pengembangan Instrumen 

Sebelum tes diujikan kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol, tes terlebih 

dahulu diujikan di kelas lain untuk mengukur tingkat validitas, reliabilitas, tingkat 

kesukaran soal, dan daya pembeda setiap butiran soal. Uji validitas untuk 

mengukur ketepatan suatu instrumen, sedangkan uji reabilitas untuk mengukur 

keajekkan suatu instrumen, dikatakan ajek apabila hasil suatu instrument relatif 

sama walaupun berbeda waktu dan tempat.   

1. Uji validitas mengunakan Korelasi Pearson Product Moment (r) 

dengan rumus: 

 

(Akdon, 2007:86) 

Keterangan: 

r :koefisien korelasi  

n :peserta tes  

X :nilai rata-rata harian siswa 

Y :nilai hasil uji coba tes 

Hasil koefisien korelasi diinterpretasikan ke dalam tabel berikut. 

Tabel 3.6 Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,200 Sangat rendah 

0,200 – 0,400 Rendah 

0,400 – 0,600 Cukup 

0,600 – 0,800 Tinggi 

0,800 – 1,00 Sangat tinggi 

(Akdon, 2007:87) 
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Berdasarkan perhitungan menggunakan Anates V4 diperoleh koefisien 

korelasi keseluruhan soal adalah 0,608. Hal tersebut menunjukkan bahwa butir 

soal secara keseluruhan memiliki validitas tinggi, sehingga dapat digunakan 

dalam penelitian. Validitas untuk setiap butir soal sebagai berikut. 

Tabel 3.7 Validitas Butir Soal 

No. Soal Koefisien Validitas Kriteria Validitas 

1 0,281 Rendah 

2 0,472 Cukup 

3 0,344 Rendah 

4 0,557 Cukup 

5 0,425 Cukup 

6 0,656 Tinggi 

7 0,385 Rendah 

8 0,432 Cukup 

9 0,501 Cukup 

10 0,518 Cukup 

11 0,204 Rendah 

12 0,643 Tinggi 

13 0,285 Rendah 

14 0,144 Sangat Rendah 

15 0,319 Rendah 

 

2. Uji reabilitas menggunakan rumus sebagai berikut. 

 

(Suherman, 1990:194) 

Keterangan: 

r11 :koefisien reliabilitas  

n :banyak butir soal  

∑si
2 :jumlah varian nilai tiap item 

st
2 :varian nilai total 
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Hasil koefisien reliabilitas diinterpretasikan ke dalam tabel berikut. 

Tabel 3.8 Interpretasi Koefisien Reliabilitas 

Interval Koefisien 

Reliabilitas 
Kriteria 

r11 ≤ 0,20 Sangat rendah 

0,20 < r11 ≤ 0,40 Rendah 

0,40 < r11 ≤ 0,60 Sedang 

0,60 < r11 ≤ 0,80 Tinggi 

0,80 < r11 ≤ 1,00 Sangat tinggi 

(Suherman, 1990:194) 

Berdasarkan perhitungan menggunakan Anates V4 diperoleh realibilitas 

0,65 ini berarti bahwa butir soal secara keseluruhan memiliki realibilitas tinggi. 

3. Mengukur tingkat kesukaran setiap soal dengan rumus: 

 

(Suherman, 1990:213) 

Keterangan: 

IK :indeks kesukaran  

 :rata-rata 

SMI :skor maksimal ideal  

Tabel 3.9 Interpretasi Indeks Tingkat Kesulitan Soal 

Indeks Tingkat Kesulitan Soal 

IK = 0,00  Terlalu sukar  

0,00 < IK ≤ 0,30 Sukar 

0,30 < IK ≤ 0,70 Sedang 

0,70 < IK ≤ 1,00 Mudah 

IK = 1,00 Terlalu mudah 

(Suherman, 1990:213) 

Berdasarkan perhitungan menggunakan secara manual tingkat kesukaran 

setiap butir soal sebagai berikut. 
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Tabel 3.10 Tingkat Kesukaran Butir Soal 

No. Soal Tingkat Kesukaran 

1 Mudah 

2 Sedang 

3 Sedang 

4 Sukar 

5 Sedang 

6 Sedang 

7 Mudah 

8 Sedang 

9 Mudah 

10 Sedang 

11 Sedang 

12 Sedang 

13 Sedang 

14 Sedang 

15 Sukar 

 

4. Megukur daya pembeda setiap soal dengan rumus: 

 

(Suherman, 1990:202) 

Keterangan: 

DP :daya pembeda 

 :rata-rata siswa kelompok atas yang menjawab soal dengan benar  

 :rata-rata siswa kelompok bawah yang menjawab soal dengan 

benar 

SMI: skor maksimal ideal 
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Tabel 3.11 Indeks Daya Pembeda Soal 

DP ≤ 0,00 Sangat jelek 

0,00 < DP ≤ 0,20 Jelek 

0,20 < DP ≤ 0,40 Cukup 

0,40 < DP ≤ 0,70 Baik 

0,70 < DP ≤ 1,00 Sangat baik 

(Suherman, 1990:202) 

Tabel 3.12 Daya Pembeda Butir Soal 

No. Soal 
Koefisien Daya 

Pembeda 

Kriteria Daya 

Pembeda 

1 0,29 Cukup 

2 0,89 Sangat Baik 

3 0,56 Baik 

4 0,28 Cukup 

5 0,57 Baik 

6 0,64 Baik 

7 0,21 Cukup 

8 0,42 Baik 

9 0,28 Cukup 

10 0,39 Cukup 

11 0,55 Baik 

12 0,43 Baik 

13 0,74 Sangat Baik 

14 0,36 Cukup 

15 0,84 Sangat Baik 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpualan data menggunakan teknik tes dan observasi. Tes digunakan 

untuk mengukur kemampuan siswa pada tingkat pemahaman wacana. Tes berupa 

pilihan ganda sebanyak 15 butir soal. Observasi digunakan untuk menilai pengajar 



45 

 

Eka Purnamasari, 2014 
PENERAPAN METODE MEMBACA KNOW-WANT TO KNOW- LEARNED (K-W-L) DALAM 
PEMBELAJARAN MEMBACA TEKS EKSPOSISI 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

dan siswa pada saat kegiatan belajar mengajar di kelas yang menggunakan metode 

K-W-L. 

 

H. Analisis Data 

Analisis data kuantitatif menggunakan rumus-rumus statistik. Pengolahan 

data penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Menilai hasil tes, dengan nilai tertinggi hasil tes adalah 100.  

2. Melakukan uji normalitas dengan rumus Kai Kuadrat (Chi Square). 

Rumusnya adalah: 

 

(Subana dkk, 2000:124) 

Keterangan: 

Oi :frekuensi yang diperoleh berdasarkan data 

Ei :frekuensi yang diharapkan 

3. Melakukan uji homogenitas 

 

Data dikatakan homogen apabila Fhitung < Ftabel 

4. Menghitung nilai thitung 

𝑡 =  
𝑆𝑑𝑥 − 𝑆𝑑𝑦

√
(𝑛𝑥 − 1)𝑆𝑑𝑥2 +  (𝑛𝑦 − 1)𝑆𝑑𝑦2

𝑛1 +  𝑛2 −  1  (
1

𝑛1
+ 

1
𝑛2

)

 

Keterangan: 

t  :nilai thitung 

Sdx :standar deviasi x 

Sdy :standar deviasi y 

n  :jumlah sampel 
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5.  Mencari derajat kebebasan (dk), dengan rumus: 

 

(Subana dkk, 2000:155) 

Keterangan; 

dk :derajat kebebasan 

n1 :jumlah data prates 

n2 :jumlah data pascates 

Dari hasil derajat kebebasan, kemudian dilihat pada tabel dengan taraf 

signifikasi (α) 0,05, sehingga dapat diketahui ttabel. 


