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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode dan Desain Penetilian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

eksperimen semu (quasi eksperiment), karena penelitian ini bertujuan untuk melihat 

keefektifan penggunaan metode PQ4R dalam meningkatkan kemampuan membaca 

pemahaman teks bahasa Jerman. 

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. Dengan desain tersebut 

peneliti dapat mengetahui efektifitas metode pembelajaran PQ4R dalam 

meningkatkan kemampuan membaca pemahaman teks bahasa Jerman. 

Kelas Pretest Treatment Posttest 

Eksperimen O1 X O2 

Kelas Kontrol O1 - O2 

Gambar 3.1 

Desain Penelitian 

Keterangan : 

O1 : Pretest (tes awal), dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal siswa 

sebelum perlakuan. 

X  : Treatment (perlakuan) berupa pengajaran membaca pemahaman teks bahasa 

Jerman  dengan menggunakan metode PQ4R. 

O2 : Posttest (tes akhir), dilakukan untuk mengetahui kemampuan akhir siswa 

setelah perlakuan. 

 

B. Variabel Penelitian 

Penelitian ini terdiri atas dua variabel, yaitu : 

1. Variabel bebas yaitu penggunaan metode PQ4R dalam proses pembelajaran 

membaca pemahaman teks bahasa Jerman. 
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2. Variabel terikat  yaitu kemampuan membaca pemahaman siswa dalam 

membaca teks bahasa Jerman. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMAN 1 cianjur pada semester ganjil tahun 

pelajaran 2015/2016, yaitu pada bulan September 2015. 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penilitian ini adalah seluruh kelas XI SMAN 1 Cianjur. 

Sementara sampel dalam penelitian ini adalah kelas XI IPA 3 SMAN 1 Cianjur, dan 

XI IPS 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. 

E. Instrument Penelitian 

Salah satu kegiatan dalam perencanaan suatu penelitian adalah menyusun 

instrument atau alat pengumpulan data sesuai dengan masalah yang diteliti. Untuk 

mengetahui seberapa efektif pengaruh penggunaan metode PQ4R unuk meningkatkan 

kemampuan membaca pemahaman teks bahasa Jerman siswa, maka instrument yang 

akan digunakan dalam penelitian ini adalah tes tertulis yaitu soal tes berupa teks 

bacaan dengan pertanyaan richtig oder falsch dan pilihan ganda. 

Tes ini diambil dari buku Kontakte Deutsch Extra karya Eva-Maria Marbun dan 

Helmi Rosana yang diterbitkan Katalis, Kontakte Deutsch 2 karya Tini Hardjoni, 

Eva-Maria Marbun, Sartati Nainggolan yang diterbitkan oleh Katalis dan Ich liebe 

Deutsch karya Dyah Sapta Wulandari yang diterbitkan oleh Erlangga, sehingga tidak 

diadakan uji validitas dan reliabilitas, karena sudah dianggap layak untuk digunakan 

sebagai materi tes. Pretest dan posttest menggunakan perangkat yang sama, yaitu 

berupa tes tulis. Hal ini bertujuan agar hasil kedua tes tersebut dapat dibandingkan.  

Instrument penelitian dibagi menjadi tiga bagian, yang di setiap bagiannya 

terdapat teks bahasa jerman sederhana. Terdapat 40 butir soal, 33 diantaranya 

merupakan soal Richtig oder Falsch dan tujuh soal merupakan soal pilihan ganda. 
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Karena penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang memerlukan perlakuan 

maka diperlukan instrument pelengkap yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) (Lampiran 2). 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Kajian Pustaka, yaitu teknik pengumpulan teori dan materi yang relevan 

sesuai dengan masalah penelitian. Hasil kajian pustaka digunakan sebagai 

bahan dasar acuan dalam melakukan penelitian. 

2. Menyusun instrument penelitian. 

3. Tes awal (pretest) dilakukan untuk mengetahui tingkat keterampilan awal 

siswa tentang membaca pemahaman, kemudian menghitung nilai rata-

ratanya dan mengklasifikasikan ke dalam kategori penilaian menurut 

Arikunto. 

4. Membuat catatan ketika perlakuan berlangsung. 

5. Tes akhir (posttest) dilakukan untuk mengetahui tingkat keterampilan akhir 

siswa tentang membaca pemahaman setelah dilakukan perlakua, kemudian 

menghitung nilai rata-ratanya dan mengklasifikasikan ke dalam kategori 

penilaian menurut Arikunto. 

G. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data adalah kegiatan menganalisis dan mengolah data yang 

terkumpul. Data dalam penelitian ini dianalisis melalui beberapa tahap sebagai 

berikut : 

1. Hasil pretest dan posttest diperiksa dan dianalisis kemudian ditabulasikan, 

dengan tujuan untuk mengetahui hasil rata-rata siswa, standar deviasi dan 

varian kelas yang dijadikan sampel. 

2. Menguji normalitas yang bertujuan untuk mengetahui apakah sampel dalam 

penelitian dapat mewakili populasi dan homogenitas sampel yaitu untuk 
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mengetahui sama tidaknya nilai sampel yang diambil dari populasi.Melakukan 

uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas dan homogenitas data 

3. Melakukan uji signifikansi perbedaan rata-rata dengan menggunakan uji-t.  

 

H. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian adalah acuan yang menentukan langkah-langkah kegiatan 

yang ditempuh dalam sebuah penelitian. Adapun langkah-langkah kegiatan yang 

dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, diantaranya : 

1. Mengajukan proposal penelitian. 

2. Melakukan studi ke sekolah, untuk memperoleh informasi yang berhubungan 

dengan masalah pembelajaran bahasa Jerman. 

3. Membuat surat ijin penelitian ke SMAN 1 CIANJUR. 

4. Membuat tiga skenario Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

5. Menyusun instrumen penelitian. 

6. Memberikan pretest kepada siswa utuk mengetahui kemampuan awal siswa. 

7. Memberikan treatment (perlakuan) sebanyak tiga kali pertemuan dengan 

menggunakan metode PQ4R dalam membaca pemahaman teks bahasa jerman. 

8. Memberikan posttest kepada siswa untuk mengetahui kemampuan siswa setelah 

diberikan treatment dengan menggunakan metode PQ4R dalam membaca 

pemahaman teks bahasa Jerman. 

9. Melakukan perhitungan uji normalitas dan homogenitas. 

10. Mengolah data penelitian dan mengujinya dengan menggunakan uji t. 

11. Menarik kesimpulan dari penelitian. 

12. Menyusun laporan penelitian. 

I. Hipotesis 

Pada langkah terakhir penelitian ini adalah pengujian hipotesis. Hipotesis statistik 

yang digunakan dala penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H0 :           
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H1 :           

Keterangan : 

     : hasil belajar siswa setelah perlakuan dengan menggunakan metode PQ4R 

(posstest). 

     : hasil belajar siswa sebelum perlakuan dengan menggunakan metode PQ4R 

(pretest). 

 

H0 diterima apabila hasil penelitian ini membuktikan bahwa tidak terdapat 

perbedaan antara kemampuan siswa dalam membaca pemahaman teks bahasa Jerman 

sebelum dan sesudah pembelajaran dengan menggunakan metode PQ4R. Sebaliknya, 

H1 diterima apabila hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan anatara kemampuan siswa dalam membaca pemahaman teks bahasa 

Jerman sebelum dan sesudah menggunakan metode PQ4R. 

 


