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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu one group 

pretest posttest design dengan satu kelas eksperimen tanpa adanya kelas 

pembanding. Adapun pengukuran yang dilakukan pada kelas eksperimen 

dilakukan sebanyak dua kali, yaitu sebelum diberikan treatment (perlakuan) atau 

pretest dan setelah diberikan treatment (perlakuan) atau posttest. Sugiyono (2010, 

hlm. 75) menggambarkan desain penelitian ini sebagai berikut : 

 
Gambar 3.1 

Desain Pretest dan Posttest Group 

 

 
 

 
 

Keterangan: 

O1 : pretest (tes awal) yang dilakukan sebelum diberikan perlakuan. 

X   : treatment (perlakuan). 

O2 : posttest (tes akhir) yang dilakukan setelah diberikan perlakuan. 

 

B. Partisipan 

Partisipan dalam penelitian ini ialah siswa kelas XII SMA Pasundan 1 

Bandung yang berjumlah 26 orang. Partisipan tersebut dipilih dikarenakan siswa 

masih mengalami kesulitan dalam menguasai kosakata bahasa Jerman, serta tema 

yang digunakan sesuai dengan kurikulum KTSP untuk kelas XII. 

 

C. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Pasundan 1 Bandung dari tanggal 2  

Februari 2017 –  8 Februari 2017  pada semester genap Tahun Ajaran 2016/2017. 

 

   X     
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D. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMA Pasundan 1 

Bandung. Adapun sampel penelitian ini adalah kelas XII IPA 1 dengan jumlah 

sampel 26 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik 

purposive sampling atau sampel bertujuan.  

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Instrumen Pembelajaran, yaitu berupa RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran) yang digunakan sebagai acuan dalam proses pembelajaran. 

2. Permainan Hot Seat, yaitu permainan menebak kata 

yang diberikan pada saat pembelajaran berlangsung 

3. Instrumen evaluasi, yaitu berupa tes tertulis. Tes diberikan sebanyak dua kali, 

pretest (tes awal) untuk mengetahui kemampuan awal siswa dalam 

penguasaan kosakata bahasa Jerman berupa verba sebelum dilakukan 

treatment (perlakuan) dan posttest (tes akhir) diberikan untuk mengetahui 

kemampuan siswa dalam penguasaan kosakata bahasa Jerman setelah 

dilakukan treatment (perlakuan). Tes awal dan tes akhir menggunakan 

perangkat tes yang sama, yaitu berupa tes tertulis. Instrumen tes yang 

digunakan terdiri dari soal mengisi kalimat rumpang dengan verba yang 

cocok, soal dalam bentuk menjodohkan dan soal dalam bentuk multiple 

choice. Bahan soal tersebut mengacu pada soal-soal dalam buku dan internet, 

yaitu buku studio d A1 DaF Sprachtraining, www.cornelsen.de/daf dan 

www.graf-gutfreund.at. Instrumen tes tersebut telah teruji validitas, reliabilitas 

dan tingkat kesukarannya. Terdapat 40 butir soal yang di ujikan kepada 30 

siswa di kelas non eksperimen bertujuan  untuk mengetahui tingkat validitas 

dan reliabililitas butir soal tersebut. Soal tersebut terdiri dari 4 bagian (lihat 

lampiran 1). Setelah dilakukan uji validitas terdapat 21 butir soal yang valid 

dari 40 soal yang diuji, namun hanya 20 butir soal yang digunakan dalam 

penelitian, yang terdiri dari 3 bagian (lihat lampiran 5). 

4. Sistem penilaian dan skoring, penilaian pada tes awal dan tes akhir 

menggunakan sistem penilaian yang sama yaitu pada setiap butir soal bernilai 

http://www.cornelsen.de/daf
http://www.graf-gutfreund.at/
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5 poin kemudian dikonversi ke dalam skala 100. Nilai maksimal yang 

diperoleh yaitu 100 dari jumlah keseluruhan 25 butir soal. Kriteria penilaian 

yang digunakan yaitu kriteria interpretasi penilaian Nurgiantoro (2010:399). 

Kriteria interpretasi penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3. 1 Kriteria Penilaian 

Interval Presentase Tingkat 

Penguasaan 

Kualifikasi 

85 – 100 Sangat baik 

75 – 84 Baik 

60 – 74 Cukup 

40 – 59 Kurang baik 

0 – 39 Tidak cukup 

 

F. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini terdiri dari tiga tahapan sebagai berikut : 

1. Tahap Persiapan  

a. Menentukan subjek/objek penelitian. 

b. Melakukan tinjauan pustaka untuk memperoleh data-data dan informasi yang 

terkait dan merumuskan permasalahan penelitian. 

c. Menentukan variabel penelitian. 

d. Menyusun instrumen berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) serta 

mendiskusikannya dengan guru mata pelajaran bahasa Jerman di sekolah, 

 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Melakukan pretest untuk mengetahui penguasaan kosakata bahasa Jerman 

siswa sebelum diberikan perlakuan, 

b. Melaksanakan treatment (perlakuan) kepada siswa berupa pembelajaran 

tentang kosakata bahasa Jerman dengan menggunakan permainan Hot Seat 

sebanyak tiga kali pertemuan, 

c. Melakukan posttest untuk mengetahui penguasaan kosakata bahasa Jerman 

siswa setelah diberikan perlakuan, 
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3. Tahap Pengambilan Kesimpulan 

Pada tahap terakhir ditarik kesimpulan berdasarkan analisa data, statistik 

dan uji hipotesis. 

 

G. Analisis Data 

Pengolahan data penelitian dapat dilakukan setelah data terkumpul. Adapun 

teknik-teknik yang dilakukan dalam mengolah dan menganalisis data adalah 

sebagai berikut : 

1. Memeriksa dan menilai hasil pretest dan posttest kemudian ditabulasikan 

agar dapat mengetahui rata-rata nilai siswa, standar deviasi dan varian kelas 

yang dijadikan sampel. 

2. Melakukan uji validitas dan realiabilitas instrumen penelitian.  

3. Melakukan uji normalitas dan homogenitas data, kemudian melakukan 

perhitungan uji t untuk mengetahui signifikansi perbedaan rata-rata pretest 

dan posttest. Berikut rumus uji t : 

Uji t = 
   

√
      

       

 

Keterangan : 

Md : mean perbedaan dari pretest dan posttest 

Xd : deviasi masing-masing subjek (d-Md) 

∑x
2
d : jumlah kuadrat deviasi 

n  : subjek 

4. Pengujian hipotesis statistik 

5. Pembahasan hasil penelitian 

6. Penarikan kesimpulan 


