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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

eksperimen. Sedangkan jenis metode yang digunakan adalah metode eksperimen 

kuasi (quasi experiment research). Penelitian ini terdiri atas dua variabel, yaitu: 

1) Variabel bebas (X) adalah metode Peta Konsep berbasis Sastra Hijau. 

2) Variabel terikat (Y) adalah pembelajaran menulis puisi siswa. 

Selanjutnya, Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Nonequivalent Control Group Design. Desain ini merupakan desain penelitian yang 

dilaksanakan pada dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Di mana kelas 

eksperimen diberi perlakuan dengan metode peta konsep berbasis sastra hijau 

sedangkan kelas kontrol diberi perlakuan dengan metode konvensional.  

Alasan dipilihnya nonequivalent control group design karena pada penelitian 

ini terdapat kelas eksperimen dan kelas kontrol sebagai pembanding. Desain ini juga 

hanya diberlakukan pada kelas yang akan dijadikan kelas eksperimen dan kelas 

kontrol, bukan peserta didik yang dipilih secara acak (Sugiyono, 2012, hlm.79). 

Desain penelitian ini dapat diamati pada rancangan berikut.  

Rancangan nonequivalent control group design 

O1      X    O2    (eksperimen)      

---------------------- 

 O3        Y           O4  (kontrol) 

         

Keterangan: 

E : Kelompok eksperimen 
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K 

O1 

O2 

O3 

O4 

X

  

Y 

: Kelompok kelas kontrol/pembanding 

: Tes akhir kelas eksperimen 

: Tes akhir kelas eksperimen 

: Tes akhir kelas kontrol 

: Tes akhir kelas kontrol 

: Perlakuan pembelajaran yang dilakukan pada kelas eksperimen dengan 

metode peta konsep berbasis sastra hijau. 

: Perlakuan pembelajaran yang dilakukan pada kelas kontrol dengan 

metode konvensional (Tanya jawab, inkuiri, dan penugasan) 

(Sugiyono, 2012, hlm. 79)  

 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi penelitian ini adalah peserta didik pada kelas VII SMPN 44 

Bandung, tahun ajaran 2014-2015. 

Jumlah seluruh kelas VII yang ada di SMPN 44 Bandung adalah sepuluh 

kelas. Berikut ini merupakan data masing-masing kelas beserta jumlah siswa di 

setiap kelasnya. 

Tabel 3.1 

Jumlah Siswa Kelas VII SMPN 44 Bandung 

 

No. Kelas 
Jumlah Jumlah 

keseluruhan Laki-laki Perempuan 

1 VII A 17 19 36 

2 VII B 18 18 36 



30 
 

 
Fitri Andiani, 2015 
PENERAPAN METODE PETA KONSEP BERBASIS SASTRA HIJAU DALAM PEMBELAJARAN MENULIS 
PUISI 
Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

 

3 VII C 18 17 35 

4 VII D 16 18 34 

5 VII E 17 19 36 

6 VII F 16 19 35 

7 VII G 16 20 36 

8 VII H 17 19 36 

9 VII I 17 18 35 

10 VII J 19 16 35 

Jumlah 354 

 

 

2. Sampel Penelitian 

Sampel penelitian ini adalah peserta didik pada kelas VII F dan kelas VII 

E. Teknik untuk menentukan subjek atau sampel pada penelitian ini 

menggunakan purposive sampling. Sugiyono (2012, hlm. 85) mengemukakan 

bahwa purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Dalam hal ini, teknik penentuan sampel antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu 

hingga kedua kelas tersebut dapat ditetapkan. Berikut adalah daftar nama siswa 

kelas VII F dan VII E yang menjadi sampel atau sumber data penelitian. 

Tabel 3.2 

Daftar nama siswa kelas VII F 

No. Nama  L/P 

1.  Abdullah Arkaan Arif L 

2.  Akhmad Mulyana L 

3.  Alamsyah Naufal L 
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4. Alia Amanda Nurlela P 

5. Amadia Wikan S P 

6. Andina Kayla P P 

7. Andri Septian L 

8. Ashfiya Dipta H P 

9. Bima Pria Aditya L 

10. Dea Amelya Putri P 

11. Dzaky Muhammad L 

12. Elva Sabina R P 

13. Fara Aghnaita L P 

14. Filland Ryanziaghi L 

15. Firda Zulfika R P 

16. Hagiana Prayoga L 

17. Hera Asri A P 

18. Maghfira Putri P 

19. Mochamad Firman L 

20. Muhammad Rava A L 

21. Muhammad Dzaki L 

22. Muhammad Hisyam L 

23. Nazla Nadifah B R P 

24. Nindha Almalia P 

25. Nisrina Qurrotu’aini P 

26. Regita Sahradani P 

27. Sabian Annaya H L 

28. Saddam Muhammad L 

29. Sarah Seftiyani P 

30. Silmi Izdihar P 

31. Tasya Putri A P 
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32. Thalia Aisha Z P 

33. Tiara Dwi Puspita P 

34. Vidi Siami Mulyanti P 

35 Zacky Fadhil T L 

 

Tabel 3.3 

Daftar nama siswa kelas VII E 

No. Nama  L/P 

1.  Adhy W.P L 

2.  Adinda N.D P 

3.  Aleyandro R L 

4. Aloisius S.S L 

5. Andika Putra L 

6. Annisa Putriani P 

7. Anto Gunawan L 

8. Aubrey Joanna P 

9. Aurel Catelya P P 

10. Deika S.N L 

11. Fadhilah Nur A P 

12. Fahriel R L 

13. Fajrin Meilani A L 

14. Hamdan M L 

15. Haura Jasmin P 

16. Hilda Nurul C P 

17. Jou Rahman Y L 

18. Karisma Dewi P 

19. Maserati P 
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20. Melati M.B P 

21. M. Redja L 

22. M. Renaldi L 

23. Nur Mia N P 

24. Radja Sutan M L 

25. Rafa S.A L 

26. Rafi Arganto L L 

27. Rafi R.P L 

28. Rafli R.P L 

29. Sakti Putra R L 

30. Salman M.F L 

31. Sarah S.A P 

32. Siti Mulyani P 

33. Syalsabilla M P 

34. Syifa A.P P 

35. Tegar P.G L 

36. Vicky K.A P 

 

 

C. Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

Prosedur pelaksanaan penelitian sesuai dengan desain nonequivalent control 

group design adalah sebagai berikut: 

 

 

 

Tes awal 

Kelas eksperimen diberi 

perlakuan dengan metode 

peta konsep berbasis sastra 

hijau. 

Tes Akhir 
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Gambar 3.1 

Langkah- langkah pelaksanaan penelitian sesuai gambar diatas adalah sebagai 

berikut: 

1. Tahap pertama merupakan tes awal, yaitu siswa diberi instrumen berupa soal 

yang berfungsi mengetahui kemampuan awal peserta didik sebelum diberi 

perlakuan. 

2. Tahap kedua adalah perlakuan. Pada tahap ini, kelas eksperimen diberi 

perlakuan berupa penerapan metode peta konsep berbasis sastra hijau yang 

dilakukan oleh peneliti. Sedangkan, pada kelas kontrol diberi perlakuan berupa 

penerapan metode konvensional yang dilakukan oleh guru pamong.  

3. Tahap ketiga adalah tes akhir, yaitu siswa diberi instrumen berupa soal yang 

sama pada saat tes akhir. Soal tersebut kembali diberi untuk mengukur seberapa 

besar peningkatan peserta didik setelah diberi perlakuan. 

A. Teknik Penelitian 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Pada bagian ini, akan dijelaskan teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan: 

1) Tes 

 Tes yang dilakukan pada penelitian ini berupa tes akhir dan tes akhir 

yang bertujuan untuk memperoleh kemampuan awal dan kemampuan akhir 

siswa sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran dengan menggunakan 

metode peta konsep berbasis sastra hijau. Tes yang digunakan dalam 

Kelas kontrol diberi 

perlakuan dengan metode 

konvensional. 
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penelitian ini memiliki fungsi sebagai alat untuk mengukur bagaimana 

pengaruh kemampuan menulis puisi siswa setelah mendapat perlakuan yang 

dilakukan dalam penelitian.  

 Tes yang dilakukan penelitian ini berupa dua kali tes. Tes Pertama, tes 

awal yaitu untuk mengukur seberapa besar kemampuan siswa sebelum 

diterapkan metode peta konsep berbasis sastra hijau, dan tes kedua adalah tes  

akhir yang merupakan tes yang diberikan kepada siswa setelah diberi 

perlakuan dengan menerapkan metode peta konsep berbasis sastra hijau.  

Selanjutnya, Penilaian tes pada penelitian ini dilakukan oleh tiga orang 

penimbang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi subjektivitas terhadap hasil 

penilaian tes akhir maupun tes akhir. Tiga penimbang yang akan melakukan 

penilaian tes adalah sebagai berikut: 

1) Nurul Lutfia, praktisi dalam bidang puisi. 

2) Leni Setia Haryani, guru Bahasa dan Sastra Indonesia SMA Negeri 16 

Bandung. 

3) Fitri Andiani selaku peneliti. Mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa dan 

Sastra Indonesia angkatan 2011. 

 

Instrumen tes yang diberikan pada siswa tersebut berbentuk soal yang 

harus dikerjakan. Soal yang menjadi instrumen tes dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

Nama       :  

No Absen :  

 

PETUNJUK UMUM 

1. Gunakan pensil dan bolpoin untuk mengerjakan soal dibawah ini. 

2. Tulis nama dan nomor absen pada lembar jawaban. 

3. Soal ini dilakukan untuk mengukur kemampuan menulis puisimu. 
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4. Gunakan waktu yang tersedia dengan sebaik-baiknya. 

5. Periksa terlebih dahulu pekerjaanmu sebelum diserahkan kepada guru. 

 

1. Tulislah sebuah puisi berdasarkan pengalamanmu mengunjungi tempat 

wisata alam yang mengandung pesan atau amanat ”menyelamatkan 

bumi”. 

 

2. Saat menuliskan puisi, perhatikanlah hal-hal berikut ini: 

1) kelengkapan aspek formal puisi. 

2) keselarasan unsur puisi. 

3) kejelasan hakikat puisi. 

 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

  

 

Penilaian peserta didik akan dihitung dengan rumus berikut: 

Nilai = Perolehan Skor x Standar Nilai (100) = ... 
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 Skor maksimal 

Adapun dalam menilai hasil tes awal dan tes akhir siswa mengacu pada 

pedoman berikut ini. 

 

 

 

 

 

Table 3.4 

Pedoman Penilaian Menulis Puisi Siswa 

 

Aspek 

Kriteria dan Skor 

4 3 2 1 

Kelengkapan 

aspek formal 

puisi 

Memuat: 

1. judul 

2. pengarang 

3. tipografi (baik dan larik) 

4. titimangsa penulisan 

Bobot: 1 

Hanya 

memuat 

tiga 

subaspek 

namun 

fungsional 

Hanya 

memuat 

subaspek 

namun 

fungsional 

Hanya 

memuat 

satu 

subaspek 

namun 

fungsional 

Keselarasan 

unsur puisi 

Struktur disusun dengan 

memadukan unsur: 

1. citraan 

2. majas 

3. rima  

4. diksi (ketepatan 

pemilihan dan 

pengungkapan kata) 

Bobot : 2 

Hanya 

memuat 

tiga 

subaspek 

namun 

fungsional 

Hanya 

memuat 

dua 

subaspek 

namun 

fungsional 

Hanya 

memuat 

satu 

subaspek 

namun 

fungsional 

Kejelasan Memuat: Memuat Hanya Hanya 
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hakikat puisi 1. pengembangan tema/isi 

puisi yang disesuaikan 

dengan judul puisi 

2. amanat (baik tersurat 

maupun tersirat) 

3. sikap penulis (baik 

terhadap tema puisi 

maupun kepada 

pembaca yang dituju) 

Bobot: 1 

tiga 

subaspek, 

namun 

tidak ada 

kesesaian 

tema/isi 

dengan 

judul puisi 

namun 

fungsional 

memuat 

dua 

subaspek 

namun 

fungsional 

memuat 

satu 

subaspek 

namun 

fungsional 

(Diadaptasi dari Drs. Sumiyadi, M.Hum, 2010, Kriteria Lomba Menulis Puisi, 

file.upi.edu/Direktori/FPBS/Jurdiksatrasia) 

Tabel 3.5 

Format Penilaian Menulis Puisi Siswa 

No. Aspek Penilaian Bobot Skor 

1.  Kelengkapan aspek formal puisi: 

1. Memuat satu aspek 

2. Memuat dua aspek 

3. Memuat tiga aspek 

4. Memuat judul, pengarang, tipografi, dan 

titimangsa penulisan 

 

1 

 

2.  Keselarasan unsur puisi 

1. Memuat satu aspek 

2. Memuat dua aspek 

3. Memuat tiga aspek 

4. Memadukan citraan, majas, rima, dan diksi 

 

2 

 

3.  Kejelasan hakikat puisi   



39 
 

 
Fitri Andiani, 2015 
PENERAPAN METODE PETA KONSEP BERBASIS SASTRA HIJAU DALAM PEMBELAJARAN MENULIS 
PUISI 
Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

 

1. Memuat satu aspek 

2. Memuat dua aspek 

3. Memuat tiga aspek namun tidak terdapat 

kesesuaian tema/isi dengan judul puisi 

4. Memuat tiga aspek terdapat kesesuaian tema/isi 

dengan judul puisi 

1 

Keterangan 

Skor maksimum =  16 

 

 

Nilai akhir :     Skor yang diperoleh        

                 x   100    

   Skor maksimum 

 

2) Uji Validitas Instrumen 

 Peneliti membuat instrumen tes awal dan tes akhir dalam bentuk soal 

esai atau uraian. Setelah itu, peneliti melakukan uji validitas instrumen tes 

awal dan tes akhir dengan judgement expert, yaitu meminta pertimbangan ahli 

dalam keterampilan menulis. Berikut ini ditampilkan judgement expert dalam 

bentuk tabel. 

 

Tabel 3.6 

Judgement Expert Instrumen Tes Awal dan Tes Akhir 

No. Nama Penguji 

Instrumen Penelitian 

Dapat 

Digunakan 

Tidak Dapat 

Digunakan 
Rekomendasi 

1.  Halimah, M.Pd.    
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Bidang ahli: Pendidikan Sastra 

Indonesia 

 

 

 

2.  Memen Durachman, M.Hum. 

Bidang ahli: Sastra Indonesia 

 

 

 

 

   

3.  Yulianeta, M.Pd. 

Bidang ahli: Pendidikan Sastra 

Indonesia 

 

 

 

 

 

   

 

3) Observasi 

 Observasi pembelajaran dilakukan dalam rangka mendapatkan data 

peserta didik dan keadaan kelas sebagai modal awal penelitian. Teknik 

observasi ini memudahkan peneliti dalam memperoleh data mengenai 

gambaran secara umum berkenaan dengan perilaku peserta didik , proses 

kerja, gejala-gejala alam dan karena jumlah peserta didik yang diamati tidak 

terlalu besar (Sugiyono, 2012, hlm. 145). Peneliti melibatkan dua observer 

yang akan bertugas melakukan pengamatan terhadap langkah- langkah 

kegiatan yang telah peneliti rencanakan. Kedua observer tersebut adalah 
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merupakan mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia yang berkedudukan 

sebagai praktikan di SMP 44. 

Adapun lembar observasi yang akan digunakan terbagi menjadi dua 

yaitu, lembar observasi pada kelas eksperimen dan lembar observasi pada 

kelas kontrol. Kedua lembar observasi tersebut adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.7 

Format Lembar Observasi Aktivitas Guru dalam Pembelajaran Menulis Puisi 

dengan Menggunakan Metode Peta Konsep berbasis Sastra Hijau 

 

Nama Sekolah  : 

Mata Pelajaran : 

Materi Pokok  : 

Kelas/Semester : 

Alokasi Waktu : 

No. Penampilan Mengajar 
 

Ya       Tidak Keterangan 

1.  
 
 

 
 

 
 

Penerapan  Metode Peta Konsep 

Berbasis Sastra Hijau 

a. Guru menyajikan gambar-gambar 

alam dan video untuk meningkatkan 

imajinasi siswa. 

   



42 
 

 
Fitri Andiani, 2015 
PENERAPAN METODE PETA KONSEP BERBASIS SASTRA HIJAU DALAM PEMBELAJARAN MENULIS 
PUISI 
Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

 

b. Guru memberikan contoh pembuatan 

puisi dengan menggunakan metode 

peta konsep berbasis sastra hijau 

berdasarkan gambar-gambar yang 

diperlihatkan sebelumnya. 

c. Guru meminta siswa untuk membuat 

puisi dengan menggunakan metode 

peta konsep berbasis sastra hijau. 

d. Guru melakukan demonstrasi untuk 

membuat peta pikiran. 

e. Guru menempatkan gambar d i 

tengah. Gambar tersebut diganti 

dengan nama (tema) dari beberapa 

gambar yang diperihatkan. 

f. Guru membuat cabang-cabang yang 

akan dihubungkan ke pusat (tema). 

Cabang-cabang tersebut diarahkan 

dengan garis lengkung.  

g. Guru mengarahkan siswa untuk 

menentukan kata-kata kunci pada 

setiap garis yang tepat sesuai gambar 

sebagai kata-kata turunan dari pusat 

(tema). 

h. Guru memberikan pertanyaan untuk 

menentukan kata-kata kunci tersebut 

secara bersama-sama. Kata-kata 

kunci tersebut berbasis sastra hijau.  

i. Guru mengajak siswa untuk 

merangkai kata-kata sesuai turunan 
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Bandung,……………………. 

 

         Observer 

 

Tabel 3.8 

Format Lembar Observasi Keaktifan Siswa dalam Pembelajaran Menulis Puisi 

dengan Menggunakan Metode Peta Konsep berbasis Sastra Hijau 

 

Nama Sekolah : 

Mata Pelajaran : 

Materi Pokok : 

Kelas/Semester : 

Alokasi Waktu : 

 

 

No Aspek yang diobservasi 
 

Ya 
Tidak Keterangan 

yang telah ditentukan sebelumnya. 

Rangkaian tersebut berbentuk sebuah 

teks puisi hasil karya siswa. 
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1.  

Kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan metode peta konsep 

berbasis sastra hijau 

   

 
a. Siswa mendengarkan dengan 

cermat materi pembelajaran. 
   

 

b. Siswa menyimak teks puisi 

berkenaan tentang keindahan 

alam. 

c. Siswa melihat beberapa gambar 

dan video yang disajikan guru. 

   

 

d. Siswa menyimak penjelasan 

mengenai pembuatan puisi 

dengan menggunakan metode 

peta konsep berbasis sastra hijau. 

   

 
e. Siswa melihat kembali tayangan 

video yang ditayangkan guru 
   

 

f. Siswa menulis sebuah puisi 

dengan menggunakan metode 

peta konsep berbasis sastra hijau 

   

 
g. Siswa membuat peta pikiran 

terlebih dahulu. 
   

 

h. Siswa menempatkan gambar di 

tengah. Gambar tersebut diganti 

dengan nama (tema) dari 

beberapa gambar yang 

diperihatkan. 
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i. Siswa membuat cabang-cabang 

yang akan dihubungkan ke pusat 

(tema). Cabang-cabang tersebut 

diarahkan dengan garis lengkung.  

   

 

j. Siswa menentukan kata-kata 

kunci pada setiap garis yang tepat 

sesuai gambar sebagai kata-kata 

turunan dari pusat (tema). 

   

 

k. Siswa menentukan kata-kata 

kunci tersebut secara bersama-

sama. Kata-kata kunci tersebut 

berbasis sastra hijau. 

   

 

l. Siswa merangkai kata-kata sesuai 

turunan yang telah ditentukan 

sebelumnya. Rangkaian tersebut 

berbentuk sebuah teks puisi hasil 

karya siswa. 

   

Bandung,………………… 

 

 

Observer 
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4) Angket 

Angket dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Angket ini berguna untuk 

mendapatkan informasi mengenai respons peserta didik terhadap penerapan 

metode peta konsep berbasis sastra hijau yang diberikan kepada peserta 

didik dalam pembelajaran menulis puisi.  

Angket diajukan kepada peserta didik baik sebelum diberi perlakuan 

atau  sesudah diberi perlakuan. Berikut ini adalah pertanyaan yang akan 

diajukan kepada peserta didik di kelas eksperimen. 

 

 

 

 

 

1) Sebelum mendapat perlakuan 

Tabel 3.9 

Angket Tes Awal 

No  Pertanyaan  Alternatif jawaban  

1.  Apakah kamu tahu puisi itu apa? Ya  

Tidak  

2.  Kamu pernah menulis puisi sebelumnya? Ya  

Tidak 

3. Apakah kamu suka menulis puisi? Ya  

Tidak 

4.  Kamu pernah menulis puisi lebih dari 

satu? 

Ya  

Tidak 

5.  Kamu lebih suka menulis puisi dari pada Ya  
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membaca puisi? Tidak 

 

2) Setelah mendapat perlakuan 

Tabel 3.10 

Angket Tes Akhir 

No  Pertanyaan  Alternatif jawaban  

1.  Apakah kamu lebih menyukai puisi 

dibandingkan dengan sebelumnya? 

Ya  

Tidak  

2.  Apakah yang kamu sukai dengan 

pembelajaran puisi kali ini? 

Ya  

Tidak 

3. Apakah metode peta konsep berbasis 

sastra hijau menarik untukmu? 

Ya  

Tidak 

4.  apakah metode peta konsep berbasis 

sastra hijau memudahkanmu dalam 

menulis puisi? 

Ya  

Tidak 

5.  Apakah kamu ingin membuat puisi lagi? Ya  

Tidak 

 

4)  Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan salah satu alat yang digunakan dalam 

pengumpulan data. instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang 

digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data yang bertujuan untuk 

mempermudah data agar dapat diolah (Arikunto, 2006, hal. 163). Maka dari 

itu instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen tes 

untuk mendapatkan data hasil kemampuan peserta didik menulis teks 

negosiasi dan instrumen perlakuan. 

RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) merupakan salah satu hal 

terpenting bagi guru sebelum memulai pembelajaran. Begitu pun dengan 
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Penelitian, instrumen penelitian akan sangat berguna bagi peneliti sebelum 

melakukan penelititan. Instrumen penelititan yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari jenis, yaitu instrumen penelitian pada kelas 

eksperimen dan instrumen penelitian pada kelas kontrol. Kedua instrumen 

penelitian ini memiliki perbedaan terutama dalam hal kagiatan inti. Kedua 

instrumen penelitian  yang dimaksud adalah sebagai berikut. 
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RPP (Instrumen Penelitian pada Kelas Eksperimen) 

Nama Sekolah : SMP Negeri 44 Bandung 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : VII/2 

Alokasi Waktu : 4 × 40 menit 

Standar Kompetensi: Mengungkapkan keindahan alam dan pengalaman melalui 

kegiatan menulis kreatif puisi 

Kompetensi Dasar: Menulis puisi kreatif puisi berkenaan dengan peristiwa yang 

pernah dialami. 

A. Indikator  

1. menentukan ide sentral dengan peta konsep 

2. menyebutkan cabang-cabang dari ide sentral 

3. menemukan minimal lima diksi tergolong sastra hijau 

4. menghubungkan kata jadi kalimat puitis dalam satu larik 

5. merangkai larik-larik puisi ke dalam sebuah puisi 

B.  Tujuan Pembelajaran   

Setelah pembelajaran menulis puisi berakhir, Siswa mampu. 

1. Menentukan ide sentral terkait dengan peta konsep 

2. Menyebutkan cabang-cabang dari ide sentral 

3. Menemukan minimal lima diksi tergolong sastra hijau 

4. Menghubungkan kata jadi kalimat puitis dalam satu larik 

5. Merangkai larik-larik puisi ke dalam sebuah puisi 

C. Materi Pembelajaran  

1. Puisi yang berbasis sastra hijau 
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Puisi merupakan salah satu bentuk karya sastra yang menjadikan 

pemikiran dan perasaan penyair disusun sedemikian rupa hingga tergambar 

suatu pemikiran dan perasaan tersebut secara imajinatif oleh pembacanya. Puisi 

yang mengandung unsur sastra hijau adalah puisi yang didalamnya 

mengandung ajakan kepada pembacanya untuk melindungi bumi. Sastra hijau 

memiliki visi untuk menjaga dan merawat bumi agar tidak dirusak oleh 

manusia.  

2. cara menemukan kata (diksi) dengan peta konsep 

dalam menemukan kata (diksi) dengan peta konsep yaitu dengan menentukan 

ide sentral terlebih dahulu. Ide sentral ini bertujuan sebgai pusat pikiran dan 

akan menghasilkan cabang-cabang.  

 

 

  



51 
 

 
Fitri Andiani, 2015 
PENERAPAN METODE PETA KONSEP BERBASIS SASTRA HIJAU DALAM PEMBELAJARAN MENULIS 
PUISI 
Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 
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Lima kata yang mengandung unsure ekologi: edelwis, batu, pasir, daun, dan 

bunga, serta ranting. 

 

Menghubungkan kata-kata: 

 Bunga edelwis memancarkan sinarnya       edelwis pancarkan sinar 

 Batu hitam menggelinding         guyurkan hitam batu  

 Suasana yang panas menusuk sekar          hangatnya  menusuk sekar 

 Langit gelap pergi meninggalkanku        gelap tinggalkanku 

 

3. cara menghubungkan kata dalam larik menjadi bait puisi 

menghubungkan larik-larik yang telah disusun tersebut ke dalam bait puisi. 

 

Edelwis  

Edelwis pancarkan sinar 

Hangatnya menusuk sekar 

Guyurkan hitam batu 

Gelap tinggalkanku 

     Andiani, april  2015 

 

Puisi berjudul edelwis tersebut terbentuk dari ide sentral yaitu “gunung”. 

Dari ide sentral tersebut, tentukanlah kata-kata kunci atau diksi yang 

berhubungan dengan ide sentral tersebut seperti batu, tumbuhan, pohon, dan 

yang lainnya. kemudian hubungkan kata-kata yang telah ditentukan ke dalam 

sebuah larik dan hubungkan  larik-larik tersebut ke dalam sebuah bait puisi. 

Puisi berjudul edelwis tersebut bermakna edelwis bunga yang indah dan bisa 

terluka. Sama seperti bumi yang memiliki keindahan namun tetap bisa terluka 

karena selalu mendapat tekanan dari manusia. 
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C. Metode Pembelajaran  

1. Metode pembelajaran utama yang digunakan adalah metode peta konsep 

berbasis sastra hijau 

2. Tanya jawab 

3. Penugasan 

D. Langkah-Langkah Pembelajaran : 

Pertemuan ke 1 

Kegiatan Deskripsi 

Alokasi 

Waktu 

A.  Pendahuluan 1. Siswa menjawab sapaan guru, berdoa, dan 

mengondisikan diri siap belajar. 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

memberikan manfaat penjelasan tentang manfaat 

menguasai materi pemebelajaran. 

3. Siswa diminta untuk menulis puisi mengenai 

taman-taman wisata yang pernah dikunjungi  

10 menit 

B.  Inti 1. Kepada siswa diperlihatkan beberapa teks puisi yang 

berjudul kapal laut, putri purnama, sendiri, ibu, dll. 

2. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya jawab 

dengan guru mengenai beberapa teks puisi yang 

diperlihatkan. 

3. Siswa diberi penjelasan mengenai materi apa yang 

akan diajarkan kepada siswa sesuai dengan teks puisi 

 

65 menit 
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yang telah diperlihatkan. 

4. Siswa diberi penjelasan mengenai materi apa yang 

akan disampaikan dan tujuan pembelajaran. 

5. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya jawab 

kembali dkepada guru dan guru menjelaskan 

kembali mengenai gambar yang diperlihatkan serta 

kaitannya dengan materi. 

6. Kepada siswa diperlihatkan beberapa gambar yang 

berhubungan dengan beberapa wisata alam di 

Lembang, Bandung, Jawa Barat. 

7. Siswa bertanya jawab dengan guru mengenai 

pengalaman siswa yang berkaitan dengan gambar 

yang diperlihatkan. 

8. Siswa diajak untuk membuat peta pikiran terlebih 

dahulu. 

9. Siswa diajak untuk menempatkan gambar di tengah. 

Gambar tersebut diganti dengan nama (tema) dari 

beberapa gambar yang diperihatkan. 

10. Siswa diarahkan membuat cabang-cabang yang 

akan dihubungkan ke pusat (tema). Cabang-cabang 

tersebut diarahkan dengan garis lengkung.  

11. Siswa diarahkan untuk menentukan kata-kata 

kunci pada setiap garis yang tepat sesuai gambar 

sebagai kata-kata turunan dari pusat (tema). 

12. Siswa diberi pertanyaan untuk menentukan kata-

kata kunci tersebut secara bersama-sama. Kata-kata 

kunci tersebut berbasis sastra hijau.  

13. Siswa diminta untuk merangkai kata-kata sesuai 
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turunan yang telah ditentukan sebelumnya. 

Rangkaian tersebut berbentuk sebuah teks puisi hasil 

karya siswa.  

14. Kepada siswa diperlihatkan video dengan tema 

”pegunungan indonesia” yang dikaitkan dengan 

pengalaman siswa yang mungkin pernah mereka 

dengar, saksikan dan bahkan alami. 

15. Siswa diminta untuk menulis sebuah puisi 

berdasarkan gambar tersebut. 

16. Siswa diajak untuk membuat peta pikiran 

terlebih dahulu. 

17. Siswa diajak untuk menempatkan gambar di 

tengah. Gambar tersebut diganti dengan nama (tema) 

dari beberapa gambar yang diperihatkan. 

18. Siswa diarahkan membuat cabang-cabang yang 

akan dihubungkan ke pusat (tema). Cabang-cabang 

tersebut diarahkan dengan garis lengkung.  

19. Siswa diarahkan untuk menentukan kata-kata 

kunci pada setiap garis yang tepat sesuai gambar 

sebagai kata-kata turunan dari pusat (tema). 

20. Siswa diberi pertanyaan untuk menentukan kata-

kata kunci tersebut secara bersama-sama. Kata-kata 

kunci tersebut berbasis sastra hijau.  

21. Siswa diminta untuk merangkai kata-kata sesuai 

turunan yang telah ditentukan sebelumnya. 

Rangkaian tersebut berbentuk sebuah teks puisi hasil 

karya siswa.  
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C. Penutup 1. Siswa diajak bersama – sama untuk menyimpulkan 

materi pembelajaran yang telah dipelajari. 

2. Siswa saling memberikan umpan balik hasil evaluasi 

pembelajaran yang telah dicapai. 

5 Menit 

 

Pertemuan ke 2 

Kegiatan Deskripsi 

Alokasi 

Waktu 

A.  Pendahuluan 1. Siswa menjawab sapaan guru, berdoa, dan 

mengondisikan diri siap belajar. 

2. Guru memberi kesempatan  pada siswa untuk 

bertanya mengenai materi yang akan di pelajari. 

5 menit 

B.  Inti 1. Siswa diberikan beberapa gambar keindahan alam 

yang berhubungan dengan air, seperti laut, danau, 

dan juga sungai. 

2. Siswa  diberi pertanyaan mengenai beberapa 

gambar alam yang dimungkinkan pernah mereka 

kunjungi. 

3. Siswa diminta untuk membuat sebuah puisi 

berdasarkan gambar tersebut.  

4. Siswa diajak untuk membuat peta pikiran terlebih 

dahulu. 

5. Siswa diajak untuk menempatkan gambar di tengah. 

Gambar tersebut diganti dengan nama (tema) dari 

beberapa gambar yang diperihatkan. 

6. Siswa diarahkan membuat cabang-cabang yang 

akan dihubungkan ke pusat (tema). Cabang-cabang 

 

70 menit 

 

 



57 
 

 
Fitri Andiani, 2015 
PENERAPAN METODE PETA KONSEP BERBASIS SASTRA HIJAU DALAM PEMBELAJARAN MENULIS 
PUISI 
Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

 

tersebut diarahkan dengan garis lengkung.  

7. Siswa diarahkan untuk menentukan kata-kata kunci 

pada setiap garis yang tepat sesuai gambar sebagai 

kata-kata turunan dari pusat (tema). 

8. Siswa diberi pertanyaan untuk menentukan kata-

kata kunci tersebut secara bersama-sama. Kata-kata 

kunci tersebut berbasis sastra hijau.  

9. Siswa diminta untuk merangkai kata-kata sesuai 

turunan yang telah ditentukan sebelumnya. 

Rangkaian tersebut berbentuk sebuah teks puisi 

hasil karya siswa.  

10. Siswa ditugaskan untuk menulis puisi 

berdasarkan pengalaman masing-masing siswa  

menggunakan metode peta konsep berbasis sastra 

hijau sebagai evaluasi.  

C. Penutup 1. Guru dan siswa bersama – sama menyimpulkan 

materi pembelajaran yang telah dipelajari. 

2. siswa saling memberikan umpan balik hasil evaluasi 

pembelajaran yang telah dicapai. 

5 Menit 

 

 

E. Media dan Sumber Belajar 

1. Media: Laptop, LCD, power point, beberapa gambar keindahan alam meliputi 

gambar wisata alam yang ada di lembang dan gambar kejadian alam seperti 

banjir.  

2. Sumber : 

Maryati & Sutopo. (2008). Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SMP/Mts Kelas 

VII. Jakarta: Pusat Pembukuan, Departemen Guruan Nasional. 
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Waluyo, H, J. (1987). Teori dan apresiasi puisi. Jakarta: Erlangga. 

 

F. Penilaian 

Indikator Pencapain 

kompetensi 

Tehnik 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian 

Instrumen 

1. Menentukan ide sentral terkait 

dengan peta konsep 

2. Menyebutkan cabang-cabang 

dari ide sentral 

3. Menemukan minimal lima 

diksi tergolong sastra hijau 

 

4. Menghubungkan kata yang 

telah ditemukan menjadi 

kalimat puitis dalam satu larik 

5. Merangkai larik-larik puisi ke 

dalam sebuah puisi 

Tes 

 

Tes 

 

Tes 

 

 

Tes 

 

 

Tes 

 

 

Tes tertulis 

 

Tes tertulis 

 

Tes tertulis 

 

 

Tes tertulis 

 

 

Tes tertulis 

 

Tentukan ide 

sentralnya. 

Sebutkan cabang-

cabang dari ide 

sentral. 

Temukan minimal 

lima diksi yang 

tergolong sastra hijau. 

Hubungkan kata-kata 

tersebut kedalam satu 

larik 

Rangkailah beberapa 

larik tersebut ke 

dalam beberapa bait. 

 

 

 

 

 

G. Rubrik penilaian  

No. Aspek Penilaian Bobot Skor 
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4.  Kelengkapan aspek formal puisi: 

5. Memuat satu aspek 

6. Memuat dua aspek 

7. Memuat tiga aspek 

8. Memuat judul, pengarang, tipografi, dan 

titimangsa penulisan 

 

1 

 

5.  Keselarasan unsur puisi 

5. Memuat satu aspek 

6. Memuat dua aspek 

7. Memuat tiga aspek 

8. Memadukan citraan, majas, rima, dan diksi 

 

2 

 

6.  Kejelasan hakikat puisi 

5. Memuat satu aspek 

6. Memuat dua aspek 

7. Memuat tiga aspek namun tidak terdapat 

kesesuaian tema/isi dengan judul puisi 

8. Memuat tiga aspek terdapat kesesuaian tema/isi 

dengan judul puisi 

 

1 

 

Nilai Akhir = 
Perolehan skor 

Skor maksimal 
X 100 
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RPP (Instrumen Penelitian pada Kelas Kontrol) 

Nama Sekolah : SMP Negeri 44 Bandung 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : VII/2 

Alokasi Waktu : 4 × 40 menit 

Standar Kompetensi : Mengungkapkan keindahan alam dan pengalaman melalui 

kegiatan menulis kreatif puisi 

Kompetensi Dasar : 16.2 .  Menulis puisi kreatif puisi berkenaan dengan peristiwa 

   yang pernah dialami. 

B. Indikator :  

1. Mampu menulis larik-larik puisi tentang peristiwa yang pernah dialami. 

2. Mampu menulis puisi dengan pilihan kata yang tepat dan rima yang menarik. 

B.  Tujuan Pembelajaran :    

1. Peserta didik Mampu menulis larik-larik puisi tentang peristiwa yang pernah 

dialami. 

2. Peserta didik Mampu menulis puisi dengan pilihan kata yang tepat dan rima 

yang menarik. 

C. Materi Pembelajaran : 

1) pengertian puisi  

puisi merupakan salah satu bentuk karya sastra yang menjadikan 

pemikiran dan perasaan penyair disusun sedemikian rupa hingga tergambar 

suatu pemikiran dan perasaan tersebut secara imajinatif oleh pembacanya.  

2) cara membuat puisi berdasarkan pengalaman 

siswa diberikan materi dan beberapa gambar sebagai stimulus dalam menulis 

sebuah puisi. 
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Siswa mengamati dan menulis sebuah puisi berdasarkan unsur-unsur yang ada 

pada puisi. 

C. Metode Pembelajaran :  

Metode yang digunakan adalah konvensional yang meliputi metode tanya jawab, 

inkuiri, dan penugasan.  

D. Langkah-Langkah Pembelajaran : 

Pertemuan ke 1 

Kegiatan Deskripsi 

Alokasi 

Waktu 

A.  Pendahuluan 1. Peserta didik menjawab sapaan pendidik,  berdoa, 

dan mengondisikan diri siap belajar. 

2. Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

memberikan manfaat penjelasan tentang manfaat 

menguasai materi pemebelajaran. 

3. Peserta didik diminta untuk menulis puisi 

mengenai taman-taman wisata yang pernah 

dikunjungi. 

5 menit 

B.  Inti 2. Pendidik memberikan penjelasan mengenai puisi 

meliputi rima, larik, bait, diksi, dll. 

3. Pendidik memperlihatkan dan menjelaskan contoh 

puisi yang berkaitan dengan sastra hijau. 

4. Pendidik memperlihatkan beberapa gambar 

mengenai dengan tema yang berbeda-beda. 

5. Peserta didik ditanya mengenai pengalaman siswa 

dan kaitannya dengan gambar. 

70 menit  
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6. Peserta didik diminta untuk membuat puisi 

berdasarkan gambar. 

7. Peserta didik menulis larik-larik puisi. 

8. Peserta didik menulis puisi dengan pilihan kata 

yang tepat dan rima yang menarik.  

C. Penutup 1. Pendidik dan peserta didik bersama – sama 

menyimpulkan materi pembelajaran yang telah 

dipelajari. 

2. peserta didik saling memberikan umpan balik hasil 

evaluasi pembelajaran yang telah dicapai. 

10 Menit 

 

Pertemuan ke 2 

Kegiatan Deskripsi 

Alokasi 

Waktu 

A.  Pendahuluan 1. Peserta didik menjawab sapaan pendidik, berdoa, 

dan mengondisikan diri siap belajar. 

2. Pendidik memberi kesempatan  pada peserta didik 

untuk bertanya mengenai materi yang akan di 

pelajari. 

5 menit 

B.  Inti 1. Peserta didik dijelaskan mengenai materi puisi. 

2. Peserta didik ditugaskan untuk membentuk 

kelompok dan berdiskusi dalam membuat puisi 

yang baik secara berkelompok. 

3. Peserta didik diminta untuk mengumpulkan hasil 

kerja kelompoknya. 

4. Peserta didik dikondisikan kembali. 

5. Peserta didik diberikan tes akhir untuk membuat 

 

70 menit 
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puisi secara individu. 

C. Penutup 1. Pendidik dan peserta didik bersama – sama 

menyimpulkan materi pembelajaran yang telah 

dipelajari. 

2. peserta didik saling memberikan umpan balik hasil 

evaluasi pembelajaran yang telah dicapai. 

5 Menit 

 

E. Media dan Sumber Belajar 

1. media : laptop, LCD.  

2. Sumber : 

Maryati & Sutopo. (2008). Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SMP/Mts Kelas VII. 

Jakarta: Pusat Pembukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

Waluyo, H, J. (1987). Teori dan apresiasi puisi. Jakarta: Erlangga. 

 

F. Penilaian 

Indikator Pencapain 

kompetensi 

Tehnik 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian 

Instrumen 

1. Mampu menulis 

larik-larik puisi 

tentang peristiwa 

yang pernah 

dialami. 

2. Mampu menulis 

puisi dengan pi-

lihan kata yang 

tepat dan rima 

yang menarik. 

Tes 

 

 

 

 

Tes 

 

 

 

Tes tertulis 

 

 

 

 

Tes tertulis 

 

 

 

  

Tulislah sebuah 

puisi berdasarkan 

gambar! 

 

 

Tulislah sebuah 

puisi berdasarkan 

gambar! 
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G. Rubrik penilaian  

No. Aspek Penilaian Bobot Skor 

1.  Kelengkapan aspek formal puisi: 

1. Memuat satu aspek 

2. Memuat dua aspek 

3. Memuat tiga aspek 

4. Memuat judul, pengarang, tipografi, dan 

titimangsa penulisan 

 

1 

 

2.  Keselarasan unsur puisi 

1. Memuat satu aspek 

2. Memuat dua aspek 

3. Memuat tiga aspek 

4. Memadukan citraan, majas, rima, dan diksi 

 

2 

 

3.  Kejelasan hakikat puisi 

1. Memuat satu aspek 

2. Memuat dua aspek 

3. Memuat tiga aspek namun tidak terdapat 

kesesuaian tema/isi dengan judul puisi 

4. Memuat tiga aspek terdapat kesesuaian 

tema/isi dengan judul puisi 

 

1 

 

Nilai Akhir = 
Perolehan skor 

Skor maksimal 
X 100 

 

2. Teknik Pengolahan Data 
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Setelah data terkumpul melalui tes akhir dan tes akhir, selanjutnya data 

tersebut akan dianalisis dan diolah dengan menggunakan ilmu statistika karena 

data yang dihasilkan merupakan data kuantitatif. Berikut ini proses yang akan 

dilakukan dalam pengolahan data, di antaranya: 

1) tahap pengolahan data, merupakan awal dari data yang telah dikumpulkan; 

2) tahap pengorganisasian data, memilah-milah data sesuai dengan masalah 

yang diajukan; dan 

3) tahap temuan hasil, merupakan akibat dari analisis data yang memberikan 

gambaran dari kebenaran-kebenaran di lapangan. 

 

Berikut ini merupakan langkah pengolahan data dengan menggunakan 

ilmu statistik. 

1. Menilai dan menganalisis data tes awal dan tes akhir.  

2. Menentukan skor tes awal dan tes akhir, kemudian menentukan nilai dengan 

rumus: 

Nilai skor = 
                

             
      

3. Mendeskripsikan hasil tes awal dan tes akhir. 

4. Menghitung nilai rata-rata yang diperoleh dengan rumus: 

  
  

 
 

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka langkah yang 

dilakukan selanjutnya adalah mengolah data dan pengujian hipotesis. Data yang 

diperoleh diolah menggunakan program perangkat lunak SPSS 20.0 for 

windows. Pengolahan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan uji statistik 

terhadap hasil data tes awal dan tes akhir dari kelas eksperimen. Adapun 

langkah pengolahan data adalah sebagai berikut. 

 

1) Uji reliabilitas antarpenimbang 
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 Hasil analisis data dilakukan oleh tiga orang penimbang. Uji 

reliabilitas dilakukan untuk menghindari adanya penilaian secara subjektif. 

Untuk mengetahui ketepatan analisis data yang dilakukan oleh tiga 

penimbang tersebut, dilakukan uji sebagai berikut. 

∑dt2   = Sigma determinan 

 

SSt∑dt2 = jumlah kuadrat siswa 

 

 

SSp∑d2p = jumlah kuadrat penguji/penimbang 

 

 

SStot∑p2t  = jumlah kuadrat total 

 

 

SSkk∑d2kk  = jumlah kuadrat kekeliruan 

 

 

 Setelah itu, hasil data-data dimasukkan ke dalam format ANAVA. 

Reliabilitas antar penimbang dilakukan dengan rumus berikut. 

 

Kemudian nilai dicocokkan dengan tabel Guilford berikut. 
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Tabel 3.11 

Tingkat Korelasi Guiltford 

Interval Koefisien Tingkat Korelasi 

˂ 0,20 tidak ada korelasi 

0,20 – 0,40 korelasi rendah 

0,40 – 0,60 korelasi sedang 

0,60 – 0,80 korelasi tinggi 

0,80 – 0,90 korelasi tinggi sekali 

1,00 korelasi sempurna 

 (Subana, dkk, 2005, hlm. 104) 

 

2) Indeks gain 

 Indeks gain ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

yang diberikan perlakuan pembelajaran di kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Indeks gain ini dihitung dengan rumus indeks gain dari Meltzer (Handini, 

2008, hlm. 34) yaitu sebagai berikut. 

 

 Adapun kriteria rendah, sedang, tinggi mengacu pada tabel indeks gain 

berikut ini. 

 

 

 

 

3) Menguji normalitas data dilakukan untuk mengondisikan kenormalan data 

atau persebaran data pada setiap sampel, dengan menggunakan rumus 

Chi-kuadrat dengan membandingkan x2 hitung dan x2 tabel. Uji normalitas 

Indeks gain < 0,30   = rendah 

0, 30 ≤ Indeks gain ≤ 0,70 = sedang 

Indeks gain ≥ 0,70  = tinggi 
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ini dilakukan pada data tes awal dan tes akhir dari dua kelompok kelas. 

Rumus yang digunakan untuk rumus Chi-kuadrat adalah sebagai berikut. 

 

(Sugiyono, 2013, hlm. 107) 

Keterangan: 

x2 = Chi-kuadrat 

fo = frekuensi yang diobservasi 

fh = frekuensi yang diharapkan 

 

4) Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui seragam tidaknya 

variansi sampel-sampel yang diambil dari populasi yang sama. Uji 

homogenitas dilakukan peneliti karena peneliti bermaksud untuk 

melakukan generalisasi terhadap hasil penelitian yang data 

penelitiannya diambil dari dua kelompok terpisah dalam satu populasi. 

Melakukan uji homogenitas varian rata-rata tes awal dan tes akhir 

digunakan rumus sebagai berikut. 

 

(Subana, dkk, 2005, hlm. 188) 

Keterangan: 

fhitung = nilai yang dicari 

Vb = variabel terbesar 

Vk = variabel terkecil 

Data dinyatakan homogen jika fhitung ˂ ftabel 

 

  Setelah dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas data tes 

awal dan tes akhir dari kelas kontrol dan kelas ekperimen tersebut, 

maka dilakukanlah uji-t atau ttest jika data berdistribusi normal dan 
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homogen. Namun, jika data berdistribusi normal tetapi tidak 

homogen, maka dilanjutkan dengan melakukan penghitungan data 

menggunakan t’ (t aksen) sehingga penghitungan hipotesis dilakukan 

dengan statistic nonparametrik seperti uji Mann-Withney. 


