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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai metode penelitian, populasi dan sampel, 

prosedur penelitian, variable, instrumen dan teknik analisis data, yang berkaitan 

dengan efektifitas penggunaan media poster untuk meningkatkan kemampuan 

membaca, menulis, dan berhitung pada warga belajar keaksaraan dasar. 

A. Metode Penelitian 

Dalam sebuah penelitian, metodologi penelitian adalah salah satu hal yang 

penting. Secara garis besar metodologi penelitian dapat dikatakan sebagai 

sesuatu strategi umum yang dipakai dalam proses pengumpulan data dan 

analisisi data yang bermanfaat untuk menjawab persoalan yang ada dalam 

sebuah penelitian. 

Berdasarkan tujuan penelitian ini metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode kuasi eksperimen, tujuan dari penelitian yang 

menggunakan metode kuasi eksperimen adalah untuk memperoleh informasi 

yang merupakan perkiraan bagi peneliti yang dapat diperoleh melalui 

eksperimen sebenarnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk 

mengontrol dan atau memanipulasi semua variabel yang relevan. Dasar 

pertimbangan dalam memilih eksperimen semu, Sukmadinata (2006:204) 

adalah karena dalam bidang  ilmu-ilmu sosial dan pendidikan sangat sulit 

untuk melakukan eksperimen murni, karena sangat sulit untuk mendapatkan 
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kelompok-kelompok yang benar-benar homogen (memiliki karakteristik yang 

sama). McMillan (2008:230) menambahkan “a quasi-experimental is also said 

as nonequivalent-group pretest-posttest design which is often referred to some 

contend that all experiments without random assignment. Tujuan utama 

penelitian adalah mengetahui sejauh mana peningkatan efektifitas penggunaan 

media poster terhadap kemampuan membaca, menulis, dan berhitung pada 

ranah kognitif warga belajar pada pendidikan keaksaraan dasar. 

Adapun rancangan penelitian akan dilaksanakan sebagaimana bagan 

berikut: 

 Kelompok  Pretes              Perlakuan                 Postes 

A   O                         X                                O 

B   O                                                            O 

 

 

Keterangan : 

A :  Kelompok eksperimen  

B :  Kelompok kontrol. 

O : Pretes sebelum perlakuan untuk kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol serta postes untuk kelompok eksperimen setelah diberikan 

perlakuan dan   kelompok kontrol tanpa diberi perlakuan. 

X : Perlakuan untuk kelompok eksperimen, pembelajaran menggunakan  

       media poster 
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Penelitian ini dilaksanakan di PKBM Kinanti Desa Jayagiri Kecamatan 

Lembang Kabupaten Lembang Kabupaten Bandung Barat.  

 

 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

Furqon (2002: 135) “Populasi dapat didefinisikan sebagai sekumpulan 

objek, kelompok atau keadaan yang paling tidak memiliki satu karakteristik 

umum yang sama”. Populasi penelitian merupakan hal yang sangat menetukan 

dalam penelitian, karena populasi merupakan kumpulan sumber data yang 

dapat memberikan data-data yang diperlukan bagi peneliti sehingga tanpa 

adanya populasi penelitian maka kita tidak akan mendapatkan data 

dilapangan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga belajar yang 

mengikuti yaitu berjumlah dua puluh orang.  

Sampel dalam penelitian adalah suatu bagian dari populasi, Furqon (2002: 

135) “Secara sederhana dapat dikatakan bahwa suatu sampel adalah bagian 

dari suatu populasi. Tujuan dari pengambilan sampel adalah menggunakan 

sebagian objek penelitian yang diteliti untuk memperoleh informasi tentang 

populasi. Hal ini juga senada dengan yang diungkapkan oleh Arikunto 

(2006:131) “Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan 

diteliti.“ Pengambilan sampel harus dilakukan sedemikian rupa sehingga 

diperoleh sampel (contoh) yang benar-benar dapat berfungsi sebagai contoh, 
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atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Dengan istilah 

lain, sampel harus representatif. 

Dalam penelitian ini sampel merupakan keseluruhan populasi yang dibagi 

menjadi dua kelompok masing-masing 10 orang. Kelompok eksperimen yang 

menggunakan media poster 10 orang dan kelompok kontrol berjumlah 10 

orang. 

C. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini melewati 3 tahap kegiatan, yaitu tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan, dan tahap akhir. Ketiga tahap tersebut dapat diuraikan di bawah 

ini. 

1. Tahap Persiapan 

Pada tahap ini dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 

a. Studi pustaka mengetahui teori-teori dan penelitian terdahulu yang 

berhubungan, mengadakan observasi untuk mengetahui kondisi awal 

di PKBM yang dijadikan sebagai tempat penelitian, mempelajari 

Rencana Pembelajaran (RPP) yang dibuat oleh tutor, buku panduan 

dan lembaran tes yang digunakan warga belajar. 

b. Kisi-kisi dan soal instrumen tes yang sudah ada kemudian dilakukan 

validasi kebenaran soal dan kunci jawaban dengan judgment expert 

(pendapat ahli) oleh dosen pembimbing, dosen ahli, dan tutor.  

c. Menyusun format angket. 

2. Tahap Pelaksanaan 
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Berdasarkan desain penelitian, langkah-langkah dalam pelaksanaan 

penelitian ini sebagai berikut. 

a. Melaksanakan pretest, untuk mengetahui  membaca, menulis dan 

berhitung awal warga belajar keaksaraan dasar. 

b. Melakukan pembelajaran keaksaraan dasar, kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen memanfaatkan media 

poster sedangkan kelompok kontrol pembelajaran konvensional. 

c. Melaksanakan Posttest untuk mengetahui hasil belajar warga belajar 

dalam hal ini kemampuan membaca, menulis dan berhitung. 

d. Menyebarkan angket pada kelompok eksperimen yang menggunakan 

media poster dalam pembelajarannya, untuk melihat pendapat atau 

tanggapan warga belajar terhadap penggunaan media poster yang 

diteliti. 

3. Tahap Akhir 

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan sebagai berikut. 

a. Melakukan analisis dan pembahasan data-data yang diperoleh 

selama pelaksanaan penelitian, sehingga masalah dan pertanyaan 

penelitian dapat terjawab. 

b. Membahas hasil penelitian dan menarik kesimpulan berdasarkan 

hasil yang diperoleh dari pengolahan data. 
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Gambar 3.1 Prosedur Penelitian  
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D. Variabel Penelitian 

Sugiyono (2006:3) mengatakan bahwa variabel penelitian adalah suatu 

atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai 

variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik 

kesimpulannya. 

Dalam penelitian ini terdapat dua variable yang menjadi fokus peneliti 

yaitu variabel independen (X) dan variabel dependen (Y) sebagai berikut:  

1. Variabel Independen (independent variable) atau variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah media poster (X). 

2. Variabel Dependen (dependent variable) atau terikat dalam penelitian ini 

adalah kemampuan membaca, menulis dan berhitung ranah kognitif warga 

belajar pada pendidikan keaksaraan dasar (Y). 

Posttest 

(Tes Akhir) 

Media Poster 

Angket tanggapan 

siswa 

Pengolahan dan 

Analisis Data 

Kesimpulan 



 

56 
Indra Ismail, 2013 

Efektifitas Penggunaan Media Poster Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca,Menulis,Dan 
Berhitung Pada Warga Belajar Keaksaraan Dasar (Suatu Studi Kuasi Eksperimen di PKBM Kinanti 
Desa Jayagini Kecamatan Lembang Bandung Barat) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

E. Instrumen Penelitian 

Salah satu sarana untuk mengumpulkan data yaitu instrumen tes dan non 

tes. Jenis instrumen tes yang digunakan merupakan uraian kemampuan 

membaca menulis dan berhitung. Tes kemampuan membaca terdiri dari soal no 

1-6, tes kemampuan menulis pada soal 7-12 dan tes kemampuan berhitung 

pada soal 13-20. 

1. Tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan inteligensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok 

(Arikunto, 2006:150).  

Soal tes kemampuan membaca, menulis dan berhitung merupakan soal 

yang telah disusun sebelumnya dan telah dijadikan alat ukur pada 

pendidikan keaksaraan. Unsur-unsur yang terlibat menyusun instrumen tes 

antara lain Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, PP-PAUDNI dan SKB 

Kab/kota di Jawa Barat. Soal ini pun  telah di ujicobakan di berbagai 

daerah di Jawa Barat, salah satunya di Cianjur.  

Dengan demikian instrumen tes ini hanya menggunakan judgement  oleh 

pembimbing maupun yang ahli dibidangnya. 

Berikut ini cara skoring Tes kemampuan membaca, menulis dan 

berhitung: 

a. Petunjuk Pelaksanaan Tes 
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1) Tes ini bertujuan untuk mengukur kompetensi tingkat "keaksaraan 

dasar" dari warga belajar (WB) pendidikan keaksaraan. Agar 

penampilan WB bisa optimal, usahakan agar pelaksanaan tes 

berlangsung dalam suasana santai dan tidak terkesan bahwa WB 

sedang dites. 

2) Waktu pelaksanaan tes selama 45 menit. 

3) Butir tes 1 sampai dengan 6 mengukur kompetensi membaca dalam 

bentuk oral test (WB mengucapkan secara lisan). Petugas 

memberikan soal secara berurutan dan meminta WB untuk 

membacakannya. Petugas mencatat skor hasil tes berdasarkan 

jumlah huruf, suku kata, kata, dan kalimat yang dibaca dengan 

benar oleh WB. 

4) Butir tes nomor 7 sampai dengan 13 mengukur kompetensi 

menulis. Petugas memberikan lembar soal secara berutan dan 

meminta WB untuk mengerjakannya langsung pada lembar soal. 

Skor hasil tes dihitung berdasarkan jumlah jawaban yang benar. 

5) Butir soal nomor 14 sampai dengan 20 mengukur kompetensi 

berhitung. Petugas memberikan lembar soal secara berutan dan 

meminta WB untuk mengerjakannya langsung pada lembar soal. 

Skor hasil tes dihitung berdasarkan jumlah jawaban yang benar. 

6) Kriteria keberhasilan belajar: WB dikategorikan telah menguasai 

kompetensi keaksaraan tingkat dasar, jika 60% dari tes yang 
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diberikan dapat dikerjakan dengan benar. 

7) Total skor x bobot untuk perangkat tes ini adalah 555, sehingga 

seorang WB dikategorikan telah berhasil jika perolehan skor x 

bobot £ 60% x 555 > 333. Artinya, WB dinyatakan telah memiliki 

kompetensi keaksaraan tingkat dasar apabila telah memperoleh 

skor x bobot sebesar 333 ke atas. 

Tes dalam penelitian ini di bagi menjadi 2, sebagai berikut. 

b. Tes Awal (Pre Test) 

Pre Test yaitu tes yang diberikan sebelum pengajaran di mulai, dan 

bertujuan untuk mengetahui sampai dimana penguasaan warga belajar 

terhadap bahan pengajaran. Tes ini diberikan kepada masing-masing 

kelompok yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Tujuan 

diberikannya tes ini adalah untuk mengukur atau mengetahui 

kemampuan antara kedua kelompok sampel. Dalam hal ini fungsi pre 

test adalah untuk melihat sejauh mana  efektifitas pembelajaran dengan 

menggunakan media poster terhadap peningkatan kemampuan 

membaca, menulis dan berhitung ranah kognitif pada pendidikan 

keaksaraan dasar setelah hasil pre test tersebut nantinya dibandingkan 

dengan hasli post test. 

c. Tes Akhir (Post Test) 

Post test yaitu tes yang diberikan pada setiap akhir proses pengajaran. 

Tujuan post test ialah untuk mengetahui sampai dimana pencapaian 
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warga belajar terhadap bahan pengajaran setelah mengalami suatu 

kegiatan. Tes ini di berikan kepada masing-masing kelompok sampel 

setelah pembelajaran selesai dilakukan setelah perlakuan pada 

kelompok eksperimen. 

Dalam penelitian ini tes dilakukan untuk mengetahui peningkatan 

pengetahuan dan pemahaman (ranah kognitif) warga belajar pada 

kelompok eksperimen setelah diberikan penggunaan media poster 

terhadap kemampuan membaca, menulis dan berhitung. Sedangkan 

pada kelompok kontrol tes diberikan dalam bentuk media lain (papan 

tulis)/konvensional, tes diberikan setelah selesainya proses 

pembelajaran jenis tes yang digunakan adalah tes bentuk isian yang 

terdiri dari tiga indikator yaitu membaca, menulis dan berhitung. 

 

 

2. Angket 

Angket adalah sekumpulan pernyataan atau pertanyaan yang harus 

dilengkapi oleh responden dengan memilih jawaban atau menjawab 

pertanyaan melalui jawaban yang sudah disediakan atau melengkapi 

kalimat dengan jalan mengisi (Ruseffendi, 2010: 120). Dalam penelitian 

ini angket dimaksudkan untuk mengetahui respon, tanggapan atau sikap 

warga belajar terhadap penggunaan media poster terhadap kemampuan 

membaca, menulis dan berhitung. Angket digunakan dalam penelitian 
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untuk mendapatkan data mengenai sikap atau respon warga belajar 

terhadap pembelajaran dengan penggunaan media poster terhadap 

kemampuan membaca, menulis dan berhitung.  

Skala yang digunakan dalam angket adalah skala Likert. Ada dua jenis 

pernyataan dalam skala Likert yaitu pernyataan positif (favorable) dan 

pernyataan negatif (unfavorable). Jawaban pernyataan positif dan negatif 

dalam skala Likert dikategorikan dalam skala Sangat Setuju (SS), Setuju 

(S), Ragu-ragu (R), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS). 

Masing-masing jawaban dikaitkan dengan angka atau nilai SS = 5, S = 4, 

R = 3, TS = 2, dan STS = 1 bagi suatu pernyataan yang mendukung sikap 

positif dan nilai-nilai sebaliknya yaitu SS = 1, S = 2, R = 3, TS = 4, dan 

STS = 5 bagi pernyataan yang mendukung sikap negatif. 

 

 

 

 

F. Prosedur dan Teknik Analisis Data 

1. Analisis Data Uji Statistik 

Data peningkatan penggunaan media poster terhadap peningkatan 

kemampuan membaca, menulis dan berhitung ranah kognitif pada 

pendidikan keaksaraan dasar dengan uji statistik. Dalam penelitian ini 

analisis data statistik menggunakan program SPSS versi 20 untuk melihat 
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normalitas, homogenitas varians, peningkatan kemampuan membaca, 

menulis dan berhitung ranah kognitif pada pendidikan keaksaraan dasar.  

Untuk melihat peningkatan kemampuan membaca, menulis dan berhitung 

ranah kognitif pada pendidikan keaksaraan dasar sebelum dan sesudah 

pembelajaran digunakan rumus yang dikembangkan oleh Hake (Cheng, et. 

al, 2004) sebagai berikut : 

      
            

           
 

Keterangan: 

< g > = gain (peningkatan hasil belajar) 

Spos = skor posttest 

Spre = skor pretest 

Smaks  = skor maksimum ideal 

Gain ini di interpretasikan untuk menyatakan peningkatan kemampuan 

membaca, menulis dan berhitung ranah kognitif pada pendidikan 

keaksaraan dasar. dengan kriteria seperti pada tabel 3.5 

 

 

 

 

Tabel 3.2 

Kriteria Skor Gain Rata-Rata 

Batasan Kriteria 

g > 0,7  Tinggi 

0,3 ≤ g ≤ 0,7 Sedang 

g > 0,3 Rendah 
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Pengolahan dan analisis data dengan menggunakan uji statistik dengan 

tahapan-tahapan sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas data dilakukan dengan cara menggunakan program 

pengolah data SPSS 20 (Statistical Product and Service Solution). 

Pengujian normailitas dilakukan untuk mengetahui sebaran data, apakah 

data berdistribusi normal atau tidak dan untuk menentukan apakah 

pengolahan data menggunakan analisis parametik atau non parametik. 

Kriteria pengujiannya adalah jika nilai Sig. (Signifikansi) atau nilai 

probabilitas < 0.05 maka distribusi adalah tidak normal, sedangkan jika 

nilai Sig. (Signifikansi) atau nilai probabililtas > 0.05 maka distribusi 

adalah normal. Uji normalitas distribusi data peningkatan kemampuan 

membaca, menulis dan berhitung ranah kognitif pada pendidikan 

keaksaraan dasar dengan menggunakan One Sample Kolmogorov Smirnov 

Test. Uji statistik yang digunakan untuk pengujian normalitas dengan 

program SPSS versi 20. 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas ditujukan untuk menguji kesamaan beberapa bagian 

sampel, sehingga generalisasi terhadap populasi dapat dilakukan. Uji ini 

dilakukan untuk melihat sama tidaknya varians-varians data peningkatan 

kemampuan membaca, menulis dan berhitung ranah kognitif pada 

pendidikan keaksaraan dasar untuk kelas kontrol dan kelas eksperimen 
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dengan Levene Test. Uji statistik yang digunakan untuk pengujian 

homogenitas dengan program SPSS versi 20. Uji Levene Test akan muncul 

bersamaan dengan hasil uji beda rata-rata atau uji-t. Kriteria pengujiaanya 

adalah apabila nilai Sig. (Signifikansi) atau nilai probabilitas < 0.05 maka 

data berasal dari populasi-populasi yang mempunyai varians tidak sama, 

sedangkan jika nilai Sig. (Signifikansi) atau nilai probabilitas > 0.05 maka 

data berasal dari populasi-populasi yang mempunyai varians yang sama. 

c. Uji Hipotesis  

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan rumus uji-t independen dua 

arah (t-test independent) untuk mengujij signifikansi perbedaan rata-rata 

(mean) yang terdapat pada program pengolah data SPSS 20. Adapun yang 

diperbandingkan pada uji hipotesis ini adalah gain skor post test dan pre 

test antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Untuk 

menguji tingkat signifikansi perbedaan rata kemampuan membaca, 

menulis dan berhitung ranah kognitif pada pendidikan keaksaraan dasar. 

dilakukan dengan analisis secara statistik dengan menggunakan uji 

statistik parametrik Independent Samples Test jika sebaran data 

berdistribusi normal dan homogen. Dengan kriteria pengujian: jika tHitung > 

tTabel maka Hᴼ diterima pada taraf signifikansi   (α = 0,05) dan derajat 

kebebasan dk = (n1 + n2 - 2). Apabila data tidak berdistribusi normal maka 

dipakai uji non parametrik yaitu uji Mann-Whitney. 

2. Analisis Data Angket 
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Dalam penelitian ini sesudah pelaksanaan post test, angket diberikan untuk 

memperoleh respon warga belajar terhadap media poster dalam 

pembelajaran di kelas terhadap peningkatan kemampuan membaca, 

menulis dan berhitung ranah kognitif pada pendidikan keaksaraan dasar 

yang diberikan pada warga belajar di kelas eksperimen yang terdiri dari 12 

pertanyaan yang mencakup 4 aspek: pemahaman warga belajar, motivasi 

warga belajar, partisipasi warga belajar, dan kesulitan warga belajar. 

Pernyataan-pernyataan dalam angket diolah berdasarkan tes Skala Likert. 

Pernyataan angket tersebut mencakup aspek sikap siswa terhadap 

pembelajaran. Setiap jawaban pernyataan yang bersifat positif diberi nilai 

5, 4, 3, 2, 1 sedangkan setiap jawaban pernyataan yang bersifat negatif 

diberi nilai 1, 2, 3, 4, 5. Skor pernyataan Skala Likert dapat dilihat pada 

Tabel 3.6 

Tabel 3.3 

Skor Pernyataan Angket Skala Likert 

Sifat Pernyataan 
Jawaban 

SS S R TS STS 

Positif 5 4 3 2 1 

Negatif 1 2 3 4 5 

           (Ruseffendi, 2010). 

Data penelitan berupa skala sikap siswa dianalisis untuk mengetahui sikap 

warga belajar terhadap pembelajaran dengan menggunakan media poster. 

Langkah yang dilakukan adalah memberikan skor pada setiap butir pernyataan 
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warga belajar dengan berpedoman pada skala sikap model Likert. Mencari skor 

netral lalu membandingkannya dengan skor sikap warga belajar untuk setiap butir 

pernyataan. Sikap warga belajar dikatakan positif jika skor sikap warga belajar 

untuk setiap butir pernyataan lebih besar dari skor netralnya, demikian juga 

sebaliknya. 

Menurut Koentjaraningrat (Zumirroh 2011:46) persentase pada suatu hal 

harus diberi kriteria. Untuk mengetahui kriteria persentase pada setiap aspek, 

berikut Tabel 3.12 menyajikan klasifikasi interpretasi perhitungan persentase. 

Tabel 3.5 Klasifikasi Interpretasi Perhitungan Presentase Sikap  

Persentase Kriteria 

     Tidak Ada 

         Sebagian Kecil 

          Hampir Setengah 

      Setengah 

          Sebagian Besar 

          Pada Umumnya 

       Semuanya 

 

 

 


