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BAB III 

MetodologiPenelitian 

 

A. MetodePenelitian 

Metodepenelitianmerupakansuatucarailmiah mendapatkan data 

untuktujuantertentu. 

Metodepenelitiandiharapkanmampumemaparkanketercapaiantujuan dari suatu 

penelitian. Penelitian yang akan dilakukanberjudul“Efektivitas Penggunaan 

Metode Resitasi untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara”. 

PenelitianinimenggunakanmetodeQuasi Experiment, 

yaknipenelitiandalamsatukelasdenganadanyakelaspembanding.Dalamawalpelaksa

naannya, siswaakandiberikanpre-

testuntukmengukurseberapabesarkemampuansiswasebelumpenerapanmetoderesita

si. Lalusiswaakanmelakukanmetoderesitasiselamabeberapa kali. 

Setelahpenerapanmetoderesitasi, akandilakukanpost-

testuntukmengukurketerampilanberbicarasiswasetelahditerapkannyametoderesitas

i. 

Kemudianlangkahterakhirdaripenelitianiniadalahmembandingkanhasilketerampila

nberbicarasiswakelaspenelitiandengankelaspembanding. 

 

B. VariabelPenelitian 

Dalampenelitianiniterdapatduavariabel, yakni: 

1. Variabelbebas (X) yaitumetoderesitasi. 

2. Variabelterikat (Y) yaituketerampilanberbicarabahasaJermansiswa. 

 

C. DesainPenelitian 

Desainpenelitian yang 

digunakandalampenelitianiniadalahdesainNonequivalent Control Group 

Design.Subjekdalampenelitianiniadalahkelompoksiswa yang 

belajardenganmenerapkanMetode Resitasi. 
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D. TempatdanWaktuPenelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Pasundan 3Cimahi pada semester 

ganjil tahun ajaran 2015-2016. 

 

E. PopulasidanSampel 

1. Populasi 

Adapunpopulasipadapenelitianiniadalahseluruhsiswa kelas XI SMA Pasundan 

3 Cimahi 

2. Sampel 

AdapunsampelpadapenelitianiniadalahSiswa SMA Pasundan 3 Cimahikelas XI 

IPA 1 (kelas eksperimen) dan kelas XI IPS 1 (kelas kontrol) 

 

F. TeknikPengumpulan Data 

Teknikpengumpulan data merupakankegiatanmengumpulkan data 

untukpenelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kajianpustaka 

2. Pembuataninstrumenpenelitian 

3. Wawancara 

4. Observasi 

 

G. InstrumenPenelitian 

Instrumen yang akandigunakandalampenelitianiniadalahtes. Tes yang akan 

dilakukan berbentuk tes berbicara yang akan dilakukan siswa secara individu 

maupun berpasangan. Bentuk soal yang akan diberikan kepada siswa diambil dari 

buku Start Deutsch Goethe-Zertifikat A1, lalu soal yang sama akan diberikan 

untuk pre-test dan posttest. 

Meskipun instrumen penelitian diambil dari buku panduan test A1, tetapi 

siswa SMA tidak melaksanakan test setara kemampuan A1. Hal ini didasari oleh 

jumlah jam pelajaran yang masih belum memenuhi kriteria tingkat kemampuan 
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A1 dan jumlah soal test yang hanya terdiri dari dua bagian dari yang seharusnya 

pada test A1 terdiri dari tiga bagian.Namun demikian siswa telah dianggap 

menguasai tema dari soal yang diberikan pada pre-test dan posttest. 

 

 

H. ProsedurPenelitian 

Prosedur yang 

digunakandalampenelitianiniterbagimenjadiduatahapyaitutahappersiapandantahap

pelaksanaan. 

1. TahapPersiapan 

Langkah-langkahpersiapan yang harusdilakukanadalahsebagaiberikut: 

a. Mengadakanstudipendahuluankesekolah yang 

akandijadikantempatpenelitianuntukmemperolehinformasi yang diperlukan. 

b. Membuatinstrumenpenelitianyaitu RPP (RencanaPelaksanaanPembelajaran). 

RPP dibuat untukenam kali pertemuan. 

Pertemuanpertamadankeenamadalahuntukpretestdanpostest 

.Sedangkanempatpertemuanuntuktreatment, yakniberbicara dengan 

menggunakan Metode Resitasi. 

c. Menyusun instrument evaluasiyaitusoaltes. Soaltes yang 

diberikanbersumberdaribukuStart Deutsch Goethe-Zertifikat A1. 

d. Membuatsuratizinuntukmengadakanpenelitian di SMA Pasundan3 Cimahi. 

2. TahapPelaksanaan 

Langkah-langkahdalamtahappelaksanaanadalahsebagaiberikut: 

a. Melaksanakanpretest (tesawal) 

Pretestdilaksanakanpadapertemuanpertama di 

kelaseksperimendankelaskontrol.Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok. 

Satu kelompok terdiri dari dua orang. Dalam pelaksanaan pretest siswa harus 

mengerjakan soal test yang terdiri dari dua bagian. Pertama-tama siswa 

mengerjakan bagian pertama, yaitu siswa memperkenalkan diri menggunakan 

Bahasa Jerman. Lalu siswa mengerjakan bagian dua yang terdiri dari 

beberapa kartu dengan kata kunci di dalamnya. Siswa harus melakukan tanya 
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jawab dengan pasangan menggunakan kata kunci yang terdapat di dalam 

kartu. Seorang siswa bertanya menggunakan kartu sebanyak tiga kali. 

b. Melaksanakantreatment (perlakuan) 

Perlakuandilaksanakansebanyakempat kali.Materi yang diberikanadalah 

siswa melakukan metode Resitasi dengan tema Familie.Siswa dibagi ke 

dalam beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari empat orang. Pada 

perlakuan pertama, siswa diminta untuk melaksanakan Projektarbeit 

membuat video layaknya seorang reporter dan siswa harus memperkenalkan 

diri secara langsung di dalam video. Pada perlakuan kedua, siswa diminta 

untuk membuat video reportase dengan tema anggota keluarga saat di rumah, 

seperti nama ayah, ibu, kakakdanadik, 

sertamenyebutkanumurdanpekerjaandarimasing-masinganggotakeluarga. 

Pada perlakuan ketiga, siswa diminta untuk membuat video reportase dengan 

tema kebiasaan keluarga saat akhir pekan, misalnya kemana keluarga pergi 

bersama saat akhir pekan atau hanya di rumah berkumpul bersama dan 

menonton televisi.Lalupadaperlakuanterakhir, siswadimintamembuat video 

dengangabunganperlakuansatuhinggatiga.Siswamembuat video yang 

berisitanyajawabmengenaiperkenalandirisendiri, 

informasikeluargadankebiasaankeluargapadaakhirpekan. 

c. Melasanakanposttest (tesakhir) 

Setelahmelakukanperlakuansebanyakempat kali, 

posttestdilakukandenganmengguankansoal yang samaketikapretest. Hal 

tersebutbertujuanuntukmembuktikanapakahsiswamengalamipeningkatanataut

idakdalamberbicarasetelahditerapkannya Metode Resitasi.Pretestdilakukan di 

kelaseksperimendankelaskontrol. 

d. Mengolahdanmembahas data penelitiandenganmenggunakanpenghitunganuji-

t. 

e. Membandingkanhasilakhirnilaikelaseksperimendannilaikelaskontroldenganca

ramenghitungnilai rata-ratanya. 

f. Membuatkesimpulan. 

g. Membuatlaporanpenelitian. 
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I. TeknikPengolahan Data 

Teknikpengolahan data merupakankegiatanmenganalisisdanmengolah data 

yang sudahdiperolehdarihasiltesawal(pretest) dantesakhir(posttest).Di bawah 

inimerupakanlangkah-langkahpengolahan data yang akandilakukan: 

1. Memeriksahasiltesawal(pretest)dantesakhir(posttest) 

kemudiannilaisiswaditabulasikan agar dapatmengetahui rata-rata nilaisiswa, 

standardeviasidanvariankelas yang dijadikansampel. 

2. Sebelummenentukanujistatistik yang digunakan, 

terlebihdahuludilakukanujinormalitas data danhomogenitassampel, 

kemudianujisignifikansiperbedaan rata-rata denganmelakukanuji-t, yang 

bertujuanuntukmencariperbedaanantarahasilawal(pretest)danhasilakhir(postte

st). Ujisignifikansiperbedaandenganmenggunakanuji-t 

melaluirumussebagaiberikut: 

Uji t =
Md

 
∑x2d
_________
n(n−1)

 

Keterangan: 

Md  = mean dari selisih antara tes akhir dan tes awal. 

Xd = deviasimasing-masingsubjek (d-Md). 

∑ x
2
d = jumlahkuadratdeviasi. 

N  = subyek. 

3.    Uji t independen, t = 
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denganketerangan: 

1X  : Nilai rata-rata skortesakhirkelasatas 

2X  : Nilai rata-rata skortesakhirkelasbawah 

S1
2
 : Variansskortesakhirkelasatas 

S2
2
 : Variansskortesakhirkelasatas 

n1 : Banyaknya data kelasatas 



24 

 

Renita  Amalia Nurinayah,2015 
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN METODE RESITASI UNTUK MENINGKATAN KETERAMPILAN 
BERBICARA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

n2 : Banyaknya data kelasbawah 

4. Menguji hipotesis statistik. Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut: 

Ho : µ SsP = µ SbP 

Hi : µ Ssp > µ SbP 

Keterangan: 

 µ Ssp :Hasilbelajarsesudahperlakuan (tesakhir). 

 µ SbP :Hasilbelajarsebelumperlakuan (tesawal). 

H0 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara keterampilan 

berbicara bahasa Jerman siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah 

menerima perlakuan. 

H1 : Terdapat perbedaan yang signifikan antara keterampilan berbicara 

bahasa Jerman siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah 

menerima perlakuan. 

Jikathitung<ttabelmakahipotesisnol (H0) diterimadengan kata lain 

tidakterdapatperbedaan yang signifikanpadatarafsignifikasi 0.05. 

Jikathitung>ttabelmakahipotesisnol (H0) ditolakdengan kata lain 

terdapatperbedaan yang signifikanpadatarafsignifikasi 0.05. 

 


