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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian  

Desain penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah dengan 

mengunakan desain Nonequivalent Control Group Design. Penelitian dengan 

desain ini dilakukan dengan cara memberikan perlakuan kepada kelompok 

eksperimen dan menyediakan kelompok kotrol sebagai pembanding. Desain 

ini hampir sama dengan Pretest-Posttest Control Group Design pada desain 

penelitian eksperimen murni. Hanya saja desain ini kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol tidak dipilih secara random. 

Desain ini terdiri atas dua kelompok (kelas eksperimen dan kelas 

pembanding) yang masing-masing diberikan pretest kemudian diberikan 

perlakuan sebelum kembali di tes dengan tes akhir (posttest). Kelas 

eksperimen diberikan perlakuan model pembelajaran berbasis proyek 

bermedia film pendek sedangkan kelas pembanding diberi perlakuan 

konvensional (perlakuan yang bisas digunakan guru). 

Adapun pola dari desain penelitiannya adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 3.1 

Desain Metode Penelitian 

KELAS PRETEST PERLAKUAN POSTTEST 

E O1 X O2 

K O3 - O4 

Sugiyono (2011, hlm. 116) 

Keterangan: 

E : kelompok eksperimen  

K : kelompok kontrol 

O1: pretest (tes awal) kelas eksperimen 

O2: posttest (tes akhir) kelas eksperimen 
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O3: pretest (tes awal) kelas pembanding 

O4: posttest (tes akhir) kelas eksperimen 

X : perlakuan model pembelajaran berbasis proyek bermedia film pendek 

Desain tersebut digunakan dalam perlakuan untuk melihat 

kemampuan menulis cerita fantasi melalui penerapan model pembelajaran 

berbasis proyek bermedia audio visual. Pada desain ini, kedua kelompok 

(E,K) diberi tes awal (pretest) dengan tes yang sama (O1, O3). Kemudian 

kelas eksperimen diberikan perlakuan khusus dengan menggunakan model 

pembelajaran berbasis proyek bermedia audio visual dalam pembelajaran 

menulis teks cerita pendek (X). Sementara itu, untuk kelas pembanding tidak 

diberikan perlakuan khusus dalam proses pembelajaran menulis teks cerita 

fantasi, namun pembelajaran dilakukan secara konvensional sebagaimana 

pembelajaran yang biasa diterapkan oleh guru dengan menggunakan buku 

teks. Setelah itu, kedua kelompok yang dijadikan sampel diberi tes akhir 

(posttest) sebagai bentuk dari penilaian terhadap perlakuan (O2, O4). 

 

B. Partisipan 

Partisipan adalah pihak yang ikut terlibat dan ikut membantu terlaksananya 

penelitian. Partisipan dalam penelitian ini adalah penilai yang membantu 

peneliti untuk menilai hasil kemampuan menulis teks cerita fantasi siswa 

kelas VII SMP Negeri 12 Bandung. Tim penilai berjumlah tiga orang, jumlah 

dari  tim penilai ini dibutuhkan untuk menghindari subjektivitas dari peneliti 

saat memberikan nilai pada kemampuan menulis teks cerita fantasi siswa. 

Tim penilai ini juga merupakan orang-orang yang berkompeten dan sedang 

berkecimpunng di bidang pembelajaran Bahasa Indoesia jenjang SMP. 

Peneliti meminta kesediaan tim penilai untuk ikut serta membantu penelitian 

yang dilakukan. 

 

C. Populasi dan Sampel 
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Pelaksanaan penelitian ini, peneliti mengambil populasi kelas VII di SMP 

Negeri 12 Bandung. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

dengan cara purposive sampling atau yang dapat juga dikenal dengan 

pengambilan sampel atas dasar tujuan. Berdasarkan pengertian tersebut jelas 

terlihat bahwa peneliti ingin mendapatkan hasil yang murni dari penelitian 

yang dilakukan. Tujuan dari digunakannya cara pengambilan sampel ini 

adalah agar hasil penelitian tidak terpengaruh faktor-faktor lain terhadap hasil 

tes kemampuan menulis cerita fantasi siswa kelas VII SMP Negeri 12 

Bandung seperti tingkat kemampuan yang berbeda dan lain sebagainya. Teori 

dari penggunaan teknik ini disampaikan dalam Triyono (2013, hlm. 152) 

bahwa purposive sampling adalah cara dalam memilih anggota sampel yang 

dilandasi dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu dengan tujuan-tujuan 

tertentu pula. Pertimbangan yang diperhatikan peneliti antara lain 

kemampuan peserta didik dalam pembelajaran Bahasa Indonesia sebelumnya, 

kondisi pembelajaran di kelas, dan karakter peserta didik dari kedua kelas 

yang digunakan untuk penelitian. Data mengenai kemampuan keterampilan 

peserta didik kelas VII E dan VII F yang didapatkan peneliti, kedua kelas ini 

memiliki rata-rata kemampuan keterampilan menulis yang sama dari 

pembelajaran teks deskripsi. Berdasarkan hasil diskusi dengan pendidik 

sekolah tersebut, untuk kondisi pembelajaran dan karakter peserta didik dari 

tiap kelasnya pun tidak memiliki perbedaan yang kontras dalam kegiatan 

belajar mengajar. Berdasarkan poertimbangan-pertimbangan yang telah 

dijabarkan tersebut, peneliti kemudia memilih kelas VII E dan VII F sebagai 

sampel dari penelitian ini. kemudian untuk penentuan kelas eksperimen dan 

pembanding dilakukan secara random oleh peneliti.  

 

D. Instrumen Penelitian 

Secara fungsional keguanaan instrumen penelitian adalah untuk memperoleh 

data yang diperlukan ketika peneliti sudah menginjak pada langkah 

pengumpulan informasi di lapangan (Sukardi, 2013, hlm. 75). Menurut 
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Sugiyono (2009, hlm. 305) instrumen dalam penelitian kuantitatif dapat 

berupa tes, pedoman wawancara, pedoman observasi, dan kuisioner. 

Instrumen penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung 

peneliti dalam mengupulkan data yang sesuai dengan permasalahan 

penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

 

1. Instrumen Tes 

Tes penelitian ini dilakukan dalam bentuk soal membuat teks cerita 

fantasi. Tes yang dilakukan adalah sebanyak dua kali, yaitu pada tes awal 

sebelum diterapkan perlakuan dan tes akhi setelah diterapkan perlakuan. 

Tes awal dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan awal siswa 

pada kelas eksperimen dan kelas pembanding dalam hal menulis teks 

cerita fantasi. Tes akhir dilakukan untuk mengetahui kemampuan akhir  

siswa pada kelas eksperimen dan kelas pembanding dalam hal menulis 

teks cerita fantasi. Hasil dari kedua tes ini kemudian akan memberikan 

jawaban atas hipotesis mengenai keefektifan model yang diterapkan. 

A) Lembar Kerja Peserta Didik 

LEMBAR KARANGAN TEKS CERITA FANTASI 

SISWA KELAS VII SMP NEGERI 12 BANDUNG 

KELAS EKSPERIMEN (POSTTEST) 

Nama   : 

Kelas    : 

Judul karangan  : 

 

Petunjuk Umum: 

1. Perhatikan tayangan audio visual yang disajikan. 

2. Catatlah hal penting yang berkaitan dengan cerita fantasi yang akan kamu 

susun! 
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3. Tulislah satu teks cerita fantasi utuh berdasarkan tayangan yang telah 

kamu saksikan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR KARANGAN TEKS CERITA FANTASI 

 

SISWA KELAS VII SMP NEGERI 12 BANDUNG 

PRATEST 

Nama   : 

Kelas    : 

Judul karangan  : 
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Petunjuk Umum: 

Tulislah satu teks cerita fantasi utuh sesuai dengan struktur teks cerita fantasi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Pedoman Penilaian 

Tabel 3.2 
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Pedoman Penilaian Menulis Teks Cerita Fantasi 

 

RUBRIK PENILAIAN TEKS CERITA FANTASI 

No Aspek Komponen Aspek Ternilai Bobot 

Skor dan 

Deskripsi Aspek 

Penilaian 

Skor 

Siswa 

 Kelengkapan aspek 

formal cerita 

fantasi. Penilaian 

memuat judul teks, 

nama pengarang, 

naskah dan dialog. 

Penilaian memuat: 

1) judul teks; 

2) nama pengarang; 

3) naskah; dan 

4) dialog. 

1 25 (memuat empat 

sub aspek 

penilaian) 

 

20 (memuat tiga 

sub aspek 

penilaian) 

 

15 (memuat dua 

sub aspek 

penilaian) 

 

10 (memuat satu 

sub aspek 

penilaian) 

 

2. Kelengkapan isi 

cerita. 

Penilaian memuat: 

1) Fakta cerita (plot 

atau alur, tokoh dan 

penokohan, serta 

latar cerita) 

2) Sarana cerita 

mencakup sudut 

pandang penceritaan 

dan gaya bahasa 

3) Pengembangan tema 

yang relevan dengan 

judul 

1 25 (memuat tiga 

sub aspek lengkap 

dengan komponen 

penjelasnya) 

 

20 (memuat tiga 

sub aspek namun 

tidak lengkap 

komponen 

penjelasnya) 

 

15 (memuat dua 

sub aspek) 

 

10 (memuat satu 

sub aspek) 

 

3. Keterpaduan unsur 

atau struktur cerita. 

Penilaian memuat 

keterpaduan antara ketiga 

struktur pembangun teks 

cerita fantasi dengan 

penjabaran sebagai berikut. 

1) Bagian orientasi 

2 25 (pola cerita 

yang dituliskan 

memiliki struktur 

penceritaan yang 

lengkap dan padu) 
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menceritakan 

pengenalan tokoh, 

watak, dan  latar cerita. 

2) Bagian komplikasi 

menceritakan puncak 

dari permasalahan dalam 

cerita yang dialami 

tokoh. 

3) Bagian resolusi 

menceritakan 

penyelesaian atas 

permasalahan dalam 

cerita yang dialami 

tokoh 

20 (pola cerita 

yang dituliskan 

memiliki struktur 

penceritaan yang 

lengkap namun 

tidak padu) 

15 (pola cerita 

yang dituliskan 

tidak terdapat satu 

struktur, misal 

tidak ada resolusi) 

 

10 (pola cerita 

yang disajikan 

tidak terdapat dua 

struktur) 

4. Kesesuaian 

penggunaan 

bahasa.  

Penilaian melipiuti 

1) kaidah EBI 

2) keajekan penulisan 

3) ragam bahasa yang 

disesuaikan dengan 

kebutuhan kebahasaan 

teks cerita fantasi. 

1 25 (penggunaan 

bahasa dalam teks 

sesuai dengan 

kaidah EBI, 

keajekan 

penulisan seperti 

penggunaan 

paragraf, serta 

penggunaan 

bahasa yang 

disesuaikan 

dengan teks) 

 

20 (penggunaan 

bahasa dalam teks 

sesuai dengan 

komponen 

penilaian 

kebahasaan, 

namun terdapat 

beberapa 

kesalahan, misal 

terdapat kesalahan 

penulisan yang 

tidak sesuai 

dengan kaidah 

EBI) 

 

15 (penggunaan 
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bahasa dalam teks 

hanya memuat 

dua sub aspek 

peniliaan 

kebahasaan) 

 

10 (penggunaan 

bahasa dalam teks 

hanya memuat 

satu sub aspek 

peniliaan 

kebahasaan) 

TOTAL SKOR SISWA  

Adaptasi dari pedoman penilaian teks cerita pendek. Sumber: Sumiyadi 

Keterangan: 

Skor Maksimal  = 125 

Nilai = 
Skor Siswa

Skor Maksimal
 x 100  

 

FORMAT INPUT NILAI MENULIS TEKS CERITA FANTASI 

No. Nama 

Kelengkapan 

aspek formal 

cerita 

 

Kelengkapan 

unsur 

intrinsik 

cerita 

 

Keterpaduan 

unsur atau 

struktur 

cerita 

 

Kesesuaian 

penggunaan 

bahasa 

 

Skor 

 
Nilai 
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2. Instrumen Nontes  

A) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 

Sekolah SMP Negeri 12 Bandung 

Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester VII/ 1 

Kompetensi Inti 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) 

dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, 

dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber 

lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

Kompetensi Dasar  4.4 Menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan 

dan tulis dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. 

Alokasi Waktu 6 kali pertemuan 

A. Indikator Capaian 
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4.4.1 Merencanakan pengembangan teks cerita fantasi 

4.4.2. Menulis teks cerita fantasi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan 

struktur, dan kaidah penggunaan kata atau kalimat atau tanda baca atau ejaan. 

4.4.3. Menyunting cerita fantasi dengan memperhatikan unsur kebahasaan. 

4.4.4. Mempresentasikan hasil penulisan teks cerita fantasi secara lisan. 

B. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa mampu merencanakan pengembangan teks cerita fantasi. 

2. Siswa mampu menulis teks cerita fantasi dengan memperhatikan pilihan kata, 

kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata atau kalimat atau tanda baca atau 

ejaan. 

3. Siswa mampu menyunting cerita fantasi dengan memperhatikan unsur kebahasaan. 

4. Siswa mampu mempresentasikan hasil penulisan teks cerita fantasi secara lisan. 

C. Metode Pembelajaran 

Pendekatan Saintifik 

Model Pembelajaran Berbasis Proyek 

Media tayangan audio visual 

D. Sumber Belajar 

Tayangan powtoon 

Tayangan audio visual 

Contoh teks cerita fantasi 

E. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan (Alokasi waktu: 10 menit) 

1. Siswa dan peneliti mempersiapkan kegiatan pembelajaran dengan berdoa dan mengecek 

kehadiran. 

2. Siswa menerima informasi tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan berkaitan dengan 

informasi kompetensi, materi ajar, tujuan, manfaat dan langkah pembelajaran. 

3. Siswa menerima motivasi. 

4. Siswa menerima batasan cakupan materi dan penjelasan kegiatan. 
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Kegiatan Inti  

Sebelum masuk pada pembelajaran, siswa sudah berada dalam kelompoknya yang terdiri dari 

4-5 orang 

Pertemuan 1 Tahap Pra Pembelajaran (Alokasi waktu: 60 menit) 

1. Siswa dan peneliti mendiskusikan dan menentukan proyek yang akan dikerjakan bersama. 

2. Siswa dan peneliti merancang dan menentukan langkah-langkah pengerjaan proyek yang 

telah ditentukan. 

3. Siswa dan peneliti menyusun dan menetapkan jadwal pengerjaan proyek yang telah 

ditentukan 

Pertemuan 2 Langkah Awal Pengerjaan Proyek *penguasaan Materi (Alokasi waktu: 60 

menit) 

1. Siswa mengamati contoh dari teks cerita fantasi yang diberikan peneliti. 

2. Siswa menanyakan hal yang tidak dipahami atas teks cerita fantasi tersebut. 

3. Siswa mengumpulkan informasi mengenai teks cerita fantasi. 

4. Siswa menyimak penjelasan peneliti dan tayangan powtoon mengenai teks cerita fantasi 

(pengertian, ciri, dan jenis). 

5. Siswa menanyakan hal yang masih belum dipahaminya mengenai teks cerita fantasi. 

Pertemuan 3 Langkah Awal Pengerjaan Proyek *penguasaan Materi (Alokasi waktu: 60 

menit) 

1. Siswa mengamati contoh dari teks cerita fantasi yang diberikan peneliti. 

2. Siswa menanyakan hal yang tidak dipahami atas teks cerita fantasi tersebut. 

3. Siswa mengumpulkan informasi mengenai teks cerita fantasi. 

4. Siswa menyimak penjelasan peneliti dan tayangan powtoon mengenai teks cerita fantasi 

(unsur dan struktur). 

Siswa menanyakan hal yang masih belum dipahaminya mengenai teks cerita fantasi. 
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Pertemuan 4 Langkah Pengerjaan Proyek (Alokasi waktu: 60 menit) 

1. Siswa mengamati tayangan audio visual yang ditayangkan oleh peneliti. 

2. Selama penayangan tersebut, siswa menuliskan kerangka unsur pembangun (tema, alur, 

tokoh, dan latar) dan struktur cerita (orientasi, komplikasi, dan resolusi) pada kertas yang 

telah disediakan. 

3. Siswa kemudian membuat karangan cerita fantasi secara utuh berdasarkan kerangka unsur 

dan struktur yang telah dituliskan sebelumnya. 

4. Siswa melakukan penyuntingan hasil kerja teks cerita fantasi berdasarkan unsur 

kebahasaan dengan cara menukarkan karya dengan kelompok lain. 

5. Perwakilan siswa dari setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya secara 

lisan kepada siswa lain dan peneliti. 

6. Siswa secara individu menuliskan kesan pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

Pertemuan 5 Langkah Pengerjaan Proyek (Alokasi waktu: 70 menit) 

1. Siswa secara berkelompok melakukan penyuntingan hasil kerja teks cerita fantasi 

berdasarkan unsur kebahasaan dengan cara menukarkan karya dengan kelompok lain 

(berdasarkan panduan dari peneliti). 

2. Perwakilan dari setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya secara lisan 

kepada siswa lain dan peneliti. 

3. Siswa secara berkelompok menuliskan kembali hasil kerja teks cerita fantasi setelah 

disunting oleh kelompok lain. 

4. Siswa ditugaskan untuk menuliskan cerita fantasi dalam bentuk soft file yang kemudian 

akan dikirimkan kepada peneliti melalui pos-el untuk dikerjakan sebagai hasil proyek 

antologi cerita fantasi. 

Pertemuan 6 Langkah Penyusunan Laporan dan Publikasi Hasil Proyek, dan Evaluasi 

Proses dan Hasil Proyek (Alokasi waktu: 20 menit) 

1. Siswa dan peneliti memeriksa hasil proyek berupa buku antologi cerita fantasi. 

2. Siswa melakukan evaluasi dengan mengisi lembar akngket yang disediakan peneliti 

secara individu. 

Kegiatan Penutup (Alokasi waktu: 10 menit) 
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1. Siswa dan peneliti merefleksi kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. 

2. Siswa menerima informasi mengenai kegiatan pembelajaran yang akan datang. 

3. Siswa menutup kegiatan dengan salam dan doa. 

F. Penilaian 

1. Siswa secara berkelompok menentukan kerangka karangan teks cerita fantasi berdasarkan 

struktur pada selembar kertas. 

2. Siswa secara berkelompok menentukan kerangka karangan teks cerita fantasi berdasarkan 

unsur-unsur intrinsik pada selembar kertas. 

3. Siswa membuat karangan teks cerita fantasi utuh berdasarkan kerangka struktur dan unsur 

yang telah dibuat pada selembar kertas. 

G. Rubrik Penilaian 

Pedoman penilaian teks narasi 

 Bandung,                       2017 

Peneliti 

 

Hapsari Sekar Utami 

NIM. 1305134 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

KELAS PEMBANDING 

Sekolah SMP Negeri 12 Bandung 

Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester VII/ 1 

Kompetensi Inti 5. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

6. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
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7. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

8. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) 

dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, 

dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber 

lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

Kompetensi Dasar  4.4 Menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan 

dan tulis dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. 

Alokasi Waktu 6 kali pertemuan 

A. Indikator Capaian 

4.4.1 Merencanakan pengembangan teks cerita fantasi 

4.4.2. Menulis teks cerita fantasi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan 

struktur, dan kaidah penggunaan kata atau kalimat atau tanda baca atau ejaan. 

4.4.3. Menyunting cerita fantasi dengan memperhatikan unsur kebahasaan. 

4.4.4. Mempresentasikan hasil penulisan teks cerita fantasi secara lisan. 

B. Tujuan Pembelajaran 

5. Siswa mampu merencanakan pengembangan teks cerita fantasi. 

6. Siswa mampu menulis teks cerita fantasi dengan memperhatikan pilihan kata, 

kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata atau kalimat atau tanda baca atau 

ejaan. 

7. Siswa mampu menyunting cerita fantasi dengan memperhatikan unsur kebahasaan. 

8. Siswa mampu mempresentasikan hasil penulisan teks cerita fantasi secara lisan. 

C. Metode Pembelajaran 

Pendekatan Saintifik 

Media tayangan audio visual 

D. Sumber Belajar 

Tayangan powtoon 
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Tayangan audio visual 

Contoh teks cerita fantasi 

E. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan (Alokasi waktu: 10 menit) 

1. Siswa dan peneliti mempersiapkan kegiatan pembelajaran dengan berdoa dan mengecek 

kehadiran. 

5. Siswa menerima informasi tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan berkaitan dengan 

informasi kompetensi, materi ajar, tujuan, manfaat dan langkah pembelajaran. 

6. Siswa menerima motivasi. 

7. Siswa menerima batasan cakupan materi dan penjelasan kegiatan. 

Kegiatan Inti  

Sebelum masuk pada pembelajaran, siswa sudah berada dalam kelompoknya yang terdiri dari 

4-5 orang 

6. Siswa mengamati contoh dari teks cerita fantasi yang diberikan peneliti. 

7. Siswa menanyakan hal yang tidak dipahami atas teks cerita fantasi tersebut. 

8. Siswa mengumpulkan informasi mengenai teks cerita fantasi. 

9. Siswa menyimak penjelasan peneliti dan tayangan powtoon mengenai teks cerita fantasi 

(pengertian, ciri, dan jenis). 

10. Siswa menanyakan hal yang masih belum dipahaminya mengenai teks cerita fantasi. 

Pertemuan 2 Langkah Awal Pengerjaan Proyek *penguasaan Materi (Alokasi waktu: 60 

menit) 

1. Siswa mengamati contoh dari teks cerita fantasi yang diberikan peneliti. 

2. Siswa menanyakan hal yang tidak dipahami atas teks cerita fantasi tersebut. 

3. Siswa mengumpulkan informasi mengenai teks cerita fantasi. 

4. Siswa menyimak penjelasan peneliti dan tayangan powtoon mengenai teks cerita fantasi 

(unsur dan struktur). 

5. Siswa menanyakan hal yang masih belum dipahaminya mengenai teks cerita fantasi. 

Pertemuan 3 Langkah Awal Pengerjaan Proyek *penguasaan Materi (Alokasi waktu: 60 

menit) 
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5. Siswa mengamati contoh dari teks cerita fantasi yang diberikan peneliti. 

6. Siswa menanyakan hal yang tidak dipahami atas teks cerita fantasi tersebut. 

7. Siswa mengumpulkan informasi mengenai teks cerita fantasi. 

8. Siswa menyimak penjelasan peneliti dan tayangan powtoon mengenai teks cerita fantasi 

(kebahasaan). 

9. Siswa menanyakan hal yang masih belum dipahaminya mengenai teks cerita fantasi. 

Kegiatan Penutup (Alokasi waktu: 10 menit) 

4. Siswa dan peneliti merefleksi kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. 

5. Siswa menerima informasi mengenai kegiatan pembelajaran yang akan datang. 

6. Siswa menutup kegiatan dengan salam dan doa. 

F. Penilaian 

4. Siswa secara berkelompok menentukan kerangka karangan teks cerita fantasi berdasarkan 

struktur pada selembar kertas. 

5. Siswa secara berkelompok menentukan kerangka karangan teks cerita fantasi berdasarkan 

unsur-unsur intrinsik pada selembar kertas. 

6. Siswa membuat karangan teks cerita fantasi utuh berdasarkan kerangka struktur dan unsur 

yang telah dibuat pada selembar kertas. 

G. Rubrik Penilaian 

Pedoman penilaian teks narasi 

 Bandung,                       2017 

Peneliti 

 

Hapsari Sekar Utami 

NIM. 1305134 

B) Angket 

Kuesioner atau angket merupakan serangkaian pertanyaan tertulis 

yang ditujukan kepada peserta didik mengenai masalah-masalah 

tertentu yang bertujuan untuk mendapatkan tanggapan dari peserta 

ddik tersebut. Angket yang akan diberikan peneliti kepada peserta 
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didik hanya sekali. Angket ini diberikan dengan tujuan untuk melihat 

tanggapan atau respons dari peserta didik mengenai pembelajaran 

berbasis proyek dengan media tayangan suido visual yang diterapkan 

pada saat pembelajaran menulis teks cerita fantasi. Hasil pengolahan 

angket ini kemudian dapat dijadikan sebagai data pendukung hasil tes 

dan juga saran serta rekomendasi di kemudian hari. 

LEMBAR ANGKET SISWA 

Petunjuk:   

1. Buatlah tanda checklist pada setiap pilihan jawaban yang sesuai dengan 

pilihan kamu! 

2. Tidak diperbolehkan ada pertanyaan kosong tanpa jawaban. 

Keterangan: 

SS : sangat setuju 

S : setuju 

KS : kurang setuju 

TS : tidak setuju 

STS : sangat tidak setuju 

 

Pertanyaan: 

Tabel 3.3 

Angket Kelas Eksperimen 

No Pertanyaan 
Jawaban 

SS S KS TS STS 

1. Saya pernah mengalami kesulitan dalam membuat teks 

cerita fantasi sebelum menggunakan pembelajaran 

berbasis proyek. 

     

2. Penentuan proyek (tema) memudahkan saya untuk 

membuat cerita fantasi. 

     

3. Merencanakan langkah-langkah pembuatan cerita 

fantasi memudahkan saya untuk menyelesaikannya. 

     

4. Pola pengerjaan cerita fantasi lebih disiplin dan      
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sistematis dengan adanya jadwal. 

5. Adanya jadwal dan langkah penyelesaian memudahkan 

saya untuk mengerjakan proyek antologi cerita fantasi. 

     

6. Saat menggunakan pembelajaran berbasis proyek saya 

menemukan solusi atas kesulitan-kesulitan yang pernah 

ditemukan. 

     

7. Pembelajaran berbasis proyek memudahkan saya dalam 

membuat cerita fantasi. 

     

8. Penerapan model pembelajaran berbasis proyek ini 

melatih kemampuan bekerjasama saya selama proses 

penyelesaian proyek yang ditentukan. 

     

9. Saya setuju jika media mampu membantu dalam 

penulisan cerita fantasi.  

     

10. Media tayangan audio visual mampu menumbuhkan 

ide-ide kreatif saya dalam penulisan teks cerita fantasi. 

     

11. Model pembelajaran berbasis proyek dan media 

tayangan audio visual mampu meningkatkan minat 

menulis saya. 

     

12. Model pembelajaran berbasis proyek dan media 

tayangan audio visual membuat saya memahami materi 

teks cerita fantasi dengan lebih mudah. 

     

13. Saya masih mengalami kesulitan dalam pengerjaan 

proyek antologi certia fantasi ketika menggunakan 

model pembelajaran berbasis proyek. 

     

14. Saya merasa senang belajar dengan model pembelajaran 

berbasis proyek bermedia tayangan audio visual. 

     

15. Produk berupa buku antologi cerita fantasi 

meningkatkan minat menulis saya. 

     

 

E. Prosedur Penelitian 
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Penelitian eksperimen kuasi dalam penelitian ini mengambil dua kelas 

sebagai sampel penelitian sebagai kelas eksperimen dan kelas pembanding. 

Berikut peneliti uraikan langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan. 

1. Melakukan kajian induktif yang berkaitan dengan permasalahan yang 

hendak dipecahkan. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi 

kemampuan peserta didik dalam menulis teks cerita fantasi. 

2. Mengidentifikasi permasalahan. 

3. Melakukan studi literatur dari beberapa sumber yang relevan tentang 

model pembelajaran berbasis proyek  dan pembelajaran menulis teks 

cerita fantasi, memformulasikan hipotesis penelitian, menentukan definisi 

operasional dan variabel 

4. Membuat rencana penelitian yang didalamnya mencakup kegiatan : 

a) Mengidentifikasi variabel luar yang tidak diperlukan, tetapi 

memungkinkan terjadinya kontaminasi proses eksperimen. 

b) Menentukan cara untuk mengontrol sampel. 

c) Memilih desain riset yang tepat. Desain penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah nonequivalent control group design. 

d) Menentukan populasi, memilih sampel yang mewakili dan memilih 

sejumlah subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah kelas 

VII di SMP Negeri 12 Bandung. Sampel dalam penelitian ini adalah 

kelas VII sebagai kelas eksperimen dan kelas VII sebagai kelas 

pembanding. 

e) Membuat instrumen yang sesuai dengan penelitian, yaitu instrumen 

tes dan instrumen perlakuan 

f) Mengidentifikasi prosedur pengumpulan data dan menentukan 

hipotesis. 

5. Melakukan tes awal di kelas eksperimen dan kelas pembanding. 

6. Menerapkan perlakuan model pembelajaran berbasis proyek pada kelas 

eksperimen dalam pembelajaran menulis teks cerita fantasi. 

7. Melakukan tes akhir di kelas eksperimen dan kelas pembanding. 
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8. Melakukan analisis data dengan perhitungan statistika yang relevan. 

9. Membuat laporan penelitian. 

 

F. Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistika 

inferensial. Statistika inferensial (statistika induktif atau statistika 

probabilitas) adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi (Sugiyono, 2009, hlm. 

209). 

Pengolahan data dilakukan terhadap skor tes awal dan skor tes akhir 

kemampuan peserta didik dalam keterampilan menulis teks cerita pendek. 

Data kuantitatif yang telah diperoleh diolah melalui penghitungan statistik 

dengan bantuan aplikasi SPSS versi 19 yang melewati beberapa tahap sebegei 

berikut. 

a. Mengolah Hasil Tes 

1. Uji Reliabilitas 

Peneliti melakukan pengujian reliabilitas untuk menguji konsisten alat 

ukur, apakah hasilnya akan tetap konsisten atau tidak jika pengukuran 

diulang. Langkah-langkah pengujian sebagai berikut. 

a) Data input nilai hasil tes awal dan tes akhir kelas eksperimen lalu 

kelas pembanding. 

b) Buka SPSS, klik variabel view. Selanjutnya membuat variabel. 

c) Memasukkan data di halaman data view, dengan klik tab data view. 

d) Untuk melakukan uji reliabilitas, pada menu bar klik analyze, 

kemudian pilih scale, dan klik reliability analysis. 

e) Kemudian akan terbuka kotak dialog reliability analysis, pindahkan 

semua nilai ke kolom item dan biarkan model terpilih alpha. 

f) Selanjutnya klik tombol statistics. Jika ingin menampilkan analisis 

deskriptif pada item penguji maka beri tanda centang pada item. Jika 

sudah, klik tombol continue. 
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g) Pada kotak dialog sebelumnya klik tombol ok, maka hasil output akan 

keluar. 

h) Mengambil keputusan menggunakan tabel Korelasi Guilford. 

Tabel 3.4 

Tabel Guilford 

Rentang Kriteria 

0,80-1.00 Reliabilitas sangat tinggi 

0,60-0,80 Reliabilitas tinggi 

0,40-0,60 Reliabilitas sedang 

0,20-0,40 Reliabilitas rendah 

0,00-0,40 Reliabilitas sangat rendah 

 

Pada analisis hasil prates kelas eksperimen dan kelas pembanding 

digunakan analisis One Way Anova untuk mengambil kesimpulan rata-

rata nilai kelas eksperimen dan kelas pembanding. Langkah-langkah 

pengujian adalah sebgaai berikut. 

(1) Pada halaman SPSS yang terbuka, klik variabel view. Selanjutnya 

membuat variabel cerita fantasi dan nilai pratest dan posttest 

eksperimen/ kontrol. 

(2) Memasukkan data di halaman data view, dengan klik tab data view. 

(3) Selanjutnya melakukan analisis data, pada menu bar klik analyze >> 

Compare Means >> One Way ANOVA. 

(4) Selanjutnya terbuka kotak dialog One Way ANOVA. Pindahkan 

variabel nilai eksperimen/ kontrol ke kolom dependent list dengan 

cara klik variabel ‘nilai eksperimen/ kontrol’kemudian klik tombol 

tanda penunjuk pada dependent list. Selanjutnya pindahkan variabel 

cerita ‘fantasi’ kemudian klik tombol tanda penunjuk pada factor. 

(5) Selanjutnya klik OK, maka hasil output akan keluar. 
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(6) Menganalisis dengan menentukan hipotesis nol (Ho) dan hipotesis 

slternatif (Ha). Mengambil keputusan jika nilai signifikansinya < 0,05 

maka Ha diterima dan Ho ditolak. 

2. Uji Normalitas 

a) Buka SPSS, klik variable view. 

b) Memasukkan data di halaman data view, dengan klik tab data view. 

c) Selanjutnya melakukan analisis data, pada menu bar klik analyze 

kemudian descriptive statistic dan pilih explore. 

d) Kemudian akan terbuka kotak dialog explore. Pindahkan variabel ke 

kolom dependent. Selanjutnya pindahkan variabel lain ke kolom 

factor list. 

e) Klik tombol plots. Pada kotak dialog explore: plots, beri tanda centang 

pada normality plots with test, kemudian pilih continue. 

f) Klik ok, maka hasil output test of normality akan keluar. 

g) Data view, analyze, kemudian descriptive statistics dan descriptives 

untuk mendapatkan mean, nilai maksimal, nilai minimal dan range. 

h) Data view, analyze, kemudian descriptive statistics dan P-P plots 

untuk mneguji data menggunakan uji normalitas model regresi atau 

residual memiliki distribusi normal atau tidak. Normal probability 

plot berbentuk grafik. 

i) Menganalisis dengan mengambil keputusan, jika nilai signifikan 

>0,05 maka data berdistribusi normal.  

3. Uji Homogenitas 

Homogentitas data untuk menentukan apakah data tersebut mempunyai 

varian yang homogen dan heterogen . jika data bredistribusi normal maka 

menggunakan analisis parametrikdengan uji statistik Levence dengan taraf 

signifikan 5% sedangkan jika data tidak berdistribusi normal maka 

menggunakan analisis non parametrik dengan uji chi square. Berikut 

langkah-langkah analisis sebagai berikut. 

a) Buka SPSS, klik variable view. 



57 
 

Hapsari Sekar Utami, 2017 
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK BERMEDIA AUDIO VISUAL DALAM 
PEMBELAJARAN MENULIS TEKS CERITA FANTASI 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 
 

b) Memasukkan data di halaman data view, dengan klik tab data view. 

c) Selanjutnya melakukan analisis data, pada menu bar klik analyze >> 

compare means >> one sample t test. 

d) Terbuka kotak dialog one sample t test. Kemudian pindahkan 

variablenya. 

e) Klik tombol ok, maka hasil output akan keluar. 

f) Menganalisis dengan menentukan hipotesis nol (Ho) dan hipotesis 

alternatif (Ha). Mengambil keputusan jika chi square hitung > chi 

square tabel maka Ho ditolah sedangkan jika chi square hitung < chi 

square tabel maka Ho diterima. Kemudian mengambil keputusan 

berdasarkan signifikansi, jika signifikansi >0,05 maka Ho diterima 

sedangkan jika signifikansi ≤0,05 maka Ho ditolak. 

4. Uji Hipotesis 

Peneliti menguji data hipotesis untuk mnegetahui hubungan 

mendeskripsikan korelasi atau hubungan dari nilai tes awal dan tes akhir. 

Jika data berdistribusi normal atau parametrik menggunakan analisis 

paired sample t test, namun jika data berdistribusi tidak normal 

menggunakan chi square dalam kondisi analisis crosstab. Berikut 

langkah-langkah analisis uji hipoteis. 

a) Buka SPSS, klik variable view. 

b) Memasukkan data di halaman data view, dengan klik tab data view >> 

analyze >> descriptive statistics >> crosstab. 

c) Terbuka kotak dialog crosstab. Kemudian pindahkan variabel ke 

kolom rows dan ke kolom coloums. 

d) Klik tombol statistics, untuk melakukan uji pearson chi square, beri 

tanda centang pada chi square >> continue. 

e) Klik tombol ok, maka hasil output akan keluar. 

f) Menganalisis dengan menentukan hipotesis nol (Ho) dan hipotesis 

alternatif (Ha). Mengambil keputusan jika chi square hitung > chi 

square tabel maka Ho ditolak sedangkan jika chi square hitung < chi 
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square tabel maka Ho diterima. Kemudian mengambil keputusan 

berdasarkan signifikansi, jika signifikansi >0,05 maka Ho diterima 

sedangkan jika signifikansi ≤0,05 maka Ho ditolak. 

Selanjutnya dilakukan uji perbedaan kelas eksperimen menggunakan Two 

Independent Sample Test. Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya perdebaan antara dua kelompok data yang independen. Uji ini 

dapat digunakan sebagai alternatif pengganti dari analisis parametrik yaitu 

Independent Sample T Test jika data tidak berdistribusi normal. Berikut 

langkah-langkah analisi data perbedaan hasil. 

a) Buka SPSS, klik variable view. 

b) Memasukkan data di halaman data view >> analyze >> 

nonparametric tests >> 2 independent samples. 

c) Selanjutnya terbuka kotak dialog two independent sample tests. 

Kemudian pindahkan variabel-variabelnya. 

d) Klik define groups, pada grup 1 isikan angka 1 dan grup 2 isikan 

angka 2 >> continue. 

e) Klik tombol ok, maka hasil output akan keluar. 

f) Menganalisis dengan menentukan hipotesis nol (Ho) dan hipotesis 

alternatif (Ha). Menyimpulkan dengan menggunakan nilai 

signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak sedangkan jika > 0,05 maka 

Ho diterima. 

 

b. Mengolah Hasil Angket 

Data yang didapatkan dari hasil angket kemudian diolah dengan 

mengambil presentase dari tiap jawaban yang diberikan oleh peserta didik. 

Hasil persentase tersebut kemudian dijelaskan secara deskriptif sebagai 

data pendukung dari data perhitungan statistik. 
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