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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

 Penelitian eksperimen memiliki beberapa variasi, yaitu: eksperimen murni, 

eksperimen kuasi, eksperimen semu, dan subjek tunggal (Sukmadinata, 2005, 

hlm.203). Penelitian ini menggunakan metode penelitian subjek tunggal. Menurut 

Rosnow and Rosenthal, 1999 (dalam Sunanto, at.all (2005, hlm.56) desain subjek 

tunggal memfokuskan pada data individu sebagai sampel penelitian. 

Perbandingan tidak dilakukan antar individu maupun kelompok, tetapi yang 

dimaksud kondisi di sini adalah kondisi baseline dan kondisi eksperimen 

(intervensi). 

 Baseline adalah kondisi pengukuran target behavior dilakukan pada 

keadaan natural sebelum diberikan intervensi apapun. Kondisi eksperimen adalah 

kondisi dimana suatu intervensi telah diberikan dan target behavior diukur di 

bawah kondisi tersebut. Selanjutnya, pada desain subjek tunggal selalu dilakukan 

perbandingan antara fase baseline dengan sekurang-kurangnya satu fase 

intervensi. 

 Selanjutnya, menurut Sukmadinata (2005, hlm.59) eksperimen subjek 

tunggal merupakan eksperimen yang dilakukan terhadap subjek tunggal. Dalam 

eksperimen subjek tunggal, subjek atau partisipasinya bersifat tunggal, bisa satu 

orang, dua orang, atau lebih. Hasil eksperimen disajikan dan dianalisis 

berdasarkan subjek secara individual (Sukmadinata, 2005, hlm.209). 

 Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa eksperimen 

subjek tunggal merupakan ekperimen yang dilakukan terhadap subjek dengan 

jumlah yang sedikit. 

3.1 Desain Penelitian 

 Desain penelitian yang digunakan adalah Desain A-B-A. Desain A-B-A 

merupakan salah satu pengembangan dari Desain A-B yang lebih menunjukkan 

adanya sebab akibat antara variabel terikat dan variabel bebas. Prosedur dasarnya 

tidak banyak berbeda dengan desain A-B, hanya saja ada pengulangan fase 
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baseline. Desain A-B-A menunjukkan adanya kontrol terhadap variabel bebas 

yang kuat dibandingan dengan desain lainnya. Oleh karena itu, validasi internal 

lebih meningkat, sehingga hasil penelitian yang menunjukkan hubungan 

fungsional antara variabel terikat dengan variabel bebas lebih meyakinkan. 

 Dengan membandingkan dua kondisi baseline, sebelum dan sesudah 

intervensi, keyakinan adanya pengaruh intervensi lebih dapat diterima. Jadi, 

penambahan kondisi baseline A2 dimaksudkan sebagai kontrol unuk fase 

intervensi sehingga memungkinkan untuk menarik simpulan adanya hubungan 

fungsional antara variabel bebas dan variabel bebas dan variabel terikat. Desain 

A-B-A mempunyai tiga tahap, yaitu A1 (baseline A1), B (intervensi), A2 

(baseline A2). Gambarnya dapat dilihat di bawah ini  

 

 (Sunanto, 2005, hlm.59) 

Grafik 3.1. 

Prosedur Dasar Desain A – B – A  

 

Penjelasan: 

O = pengambilan baseline awal, X= treatment, O = pengambilan baseline 

A2 (akhir) 

A 1 = Baseline 1, adalah kondisi kemampuan menulis teks deskripsi pada 

subjek penelitian sebelum dilakukan intervensi (praintervensi) 

B     = Intervensi, adalah kondisi intervensi kemampuan menulis teks 

deskripsi pada subjek penelitian dengan menerapkan media animasi 

Motion Tween. 

 Intervensi  (B)  
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A 2  = Baseline 2, adalah kondisi kemampuan menulis teks deskripsi pada 

subjek penelitian setelah dilakukan intervensi (pascaintervensi) 

  Menurut Sunanto, dkk. (2005, hlm.60) untuk mendapatkan 

validitas penelitian yang baik, maka peneliti perlu memperhatikan beberapa 

hal berikut ini. 

1) mendefinisikan target behavior sebagai perilaku yang dapat diukur secara 

akurat. 

2) mengukur dan mengumpulkan data pada kondisi baseline (A1) secara 

kontinyu sekurang-kurangnya 3 atau 5 atau sampai trend dan level data 

menjadi stabil. 

3) memberikan intervensi setelah trend data baseline stabil. 

4) mengukur dari mengumpulkan data pada fase intervensi (B) dengan 

periode waktu tertentu sampai data menjadi stabil. 

5) metelah kecenderungan dan level data pada fase  intervensi (B) stabil 

mengulang fase baseline (A2) 

3.2 Partisipan Penelitian 

 Partisipan penelitian ini berjumlah satu orang yang berasal dari  

pembelajar asing di Bandung. Pemelajar asing tersebut berinisial SW. 

3.3 Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian ini mencakup variabel bebas dan variabel terikat. 

Variabel bebasnya adalah penerapan metode langsung dengan media animasi 

Motion Tween dan variabel terikatnya yaitu pembelajaran menulis teks deskripsi. 

3.4 Instrumen Penelitian 

 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu instrumen tes 

dan instrumen wawancara. 

3.4.1 Instrumen Tes 

 Instrumen tes digunakan untuk mengetahui aspek: a) kesesuaian dengan 

objek yang diamati, b) penggambaran objek melibatkan penginderaan, c) 
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pemilihan kata, d) struktur kalimat, dan e) penggunaan ejaan dan tata tulis. 

Instrumen tes terdiri atas prates (pretest) dan pascates (posttest). Prates diberikan 

pada kondisi baseline A1, yaitu kondisi pada saat siswa belum intervensi 

dilakukan. Tes ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan sejauh mana 

pengetahuan awal siswa yang berkaitan dengan aspek: a) kesesuaian dengan objek 

yang diamati, b) penggambaran objek melibatkan penginderaan, c) pemilihan 

kata, d) struktur kalimat, dan e) penggunaan ejaan dan tata tulis 

 Selanjutnya tes diberikan pada saat terjadinya pelaksanaan intervensi (tes 

dalam proses PBM). Tes ini berkaitan dengan aspek: a) kesesuaian dengan objek 

yang diamati, b) penggambaran objek melibatkan penginderaan, c) pemilihan 

kata, d) struktur kalimat, dan e) penggunaan ejaan dan tata tulis setelah intervensi 

dilepas. Perangkat soal tes pada prates sama tapi tak serupa dengan pascates. 

Instrumen tes tersebut digunakan setelah memenuhi kriteria validasi dan 

reabilitas. 

 Pascates diberikan pada kondisi baseline A2 untuk mengevaluasi 

kemampuan menulis pemelajar BIPA tingkat B1. Perangkat soal tes pada prates 

sama, tapi tak serupa dengan pascates. Instrumen tes tersebut sebagai penentu 

keberhasilan dan tidaknya setelah diberi media animasi Tween Motion permainan 

tradisional. 

Tabel 3.1 

Instrumen Tes Tulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inisial  : 

Asal Negara : 

Jenis Kelamin : 

 

Petunjuk Soal. 

Tuliskan identitas Anda pada lembar yang telah disediakan! 

Soal  

Buatlah sebuah teks deskripsi dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Tema: Permainan Tradisional Egrang 

2) Perhatikan struktur teks penulisannya, penggunaan kata yang 

tepat, tanda baca, dan ejaan! 
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Tabel 3.2 

 Profil Penilaian Menulis Teks Deskripsi 

No. Aspek yang dinilai Skor Keterangan 

1. Kesesuaian dengan objek yang 
diamati 
(bobot: 1) 

16-20 - Isi teks sesuai dengan objek 
yang diamati 
- Teks dideskripsikan secara 

sederhana dan tepat 

  
 

 
 

11-15 - Isi teks sesuai dengan objek 
yang diamati 

- Teks dideskripsikan kurang 
tepat dan secara sederhana 

  6-10 - Isi teks kurang sesuai dengan 
objek yang diamati 

- Teks yang dideskripsikan 
kurang tepat dan  secara 

singkat 

  1-5 - Isi teks tidak sesuai dengan 
objek yang diamati 
- Teks yang dideskripsikan 

kurang tepat dan secara 
sederhana 

2. Penggambaran objek melibatkan 

penginderaan 
(bobot: 1) 

16-20 Penggambaran objek telah 

sesuai dan melibatkan 
beberapa penginderaan  

  11-15 Penggambaran objek telah 

sesuai dan melibatkan satu 
penginderaan 

  6-10 Penggambaran objek kurang 
sesuai dan melibatkan 

beberapa penginderaan 

  1-5 Penggambaran objek kurang 
sesuai dan melibatkan satu 

penginderaan 

3. Pemilihan Kata 
(bobot: 1) 

16-20 - Kata-kata yang digunakan 
baku 

- Pilihan kata yang tepat 
- Menguasai pembentukan kata 

  11-15 - Kata-kata yang digunakan 
baku 

- Pilihan kata yang  tepat 
- Kurang menguasai 

pembentukan kata 

  6-10 - Kata-kata yang digunakan 
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kurang baku 
- Pilihan kata yang kurang 

tepat 
- Kurang menguasai 

pembentukan kata 

  1-5 - Kata-kata yang digunakan  
tidak baku 

- Pilihan kata yang kurang 
tepat 
- Kurang menguasai 

pembentukan kata 

4. Struktur Kalimat 
(bobot: 1) 

16-20 Konstruksi kalimat baik dan 
benar 

  11-15 Konstruksi kalimat baik, tapi 

terjadi sedikit kesalahan dan 
tidak merubah makna 

  6-10 Konstruksi kalimat baik, tapi 

terjadi sedikit kesalahan dan 
sedikit merubah makna 

  1-5 Konstruksi kalimat kurang 
baik dan terjadi kesalahan dan 

sedikit mengubah makna 

5. Penggunaan ejaan dan tata tulis 
(bobot: 1) 

16-20 Penggunaan ejaan dan tata 
cara penulisan sudah baik dan 

benar 

  11-15 Penggunaan ejaan dan tata 
cara penulisan sudah baik, tapi 
terjadi sedikit kesalahan dan 

tidak mengubah makna  

  6-10 Penggunaan ejaan dan tata 
cara penulisan kurang baik, 

serta terjadi beberapa 
kesalahan dan tidak mengubah 

makna 

  1-5 Penggunaan ejaan dan tata 
cara penulisan kurang baik dan 
terjadi beberapa kesalahan dan 

terkadang mengubah makna 

(Diadaptasi dari Dalman dan modifikasi CEFR, 2014: 103-104) 

Nilai = skor pembelajar   x 100 

skor ideal 
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Tabel 3.3 

Penilaian Keterampilan Menulis Teks Deskripsi 

No Kategori Skor 

1. Sangat Baik 86 – 100 

2. Baik 76 – 85 

3. Cukup 56 – 74 

4. Kurang 0 – 55 

(Nurgiyantoro, 2014, hlm.253) 

3.4.2 Instrumen Wawancara  

Wawancara dilakukan pada pemelajar BIPA untuk memperoleh profil 

subjek lebih tepat lagi terhadap pembelajaran menulis. Selain itu, wawancara 

berisi tentang salah satu pembelajaran berbahasa, media yang digunakan selama 

pembelajaran, dan kesulitan yang dialami selama belajar bahasa Indonesia. 

 

Tabel 3.4 

Instrumen Wawancara bagi Pemelajar BIPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian pertanyaan untuk wawancara kepada pemelajar BIPA. 

1. Pembelajaran berbahasa apa yang menurut Anda sulit? 

2. Apa saja media yang sudah digunakan ketika belajar bahasa Indonesia? 

3. Apa saja kesulitan yang dialami selama belajar bahasa Indonesia? 
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3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data pada penelitian eksperimen subjek tunggal digunakan 

dengan statistik deskriptif sederhana (Sunanto, 2006, hlm.44). adapun langkah-

langkah yang dilakukan dalam menganalisis data tersebut, sebagai berikut. 

a. melakukan penilaian pada kondisi baseline A1. 

b. melakukan penilaian pada kondisi intervensi. 

c. melakukan penilaian pada kondisi baseline A2. 

d. penilaian setiap kondisi diubah ke dalam bentuk grafik sehingga dapat dilihat 

secara jelas perubahan yang terjadi dari ketiga fase. 

e. membuat analisis data kondisi berdasarkan grafik yang dibuat. Analisis data 

kondisi meliputi: 

1) panjang kondisi adalah panjang interval atau banyaknya sesi yang dilakukan 

tiap kondisi, 

2) kecenderungan arah bertujuan untuk melihat perkembangan kemampuan 

subjek penelitian pada setiap kondisi dengan menggunakan garis lurus. 

3) tingkat stabilitas untuk menunjukkan tingkat homogenitas data dalam suatu 

kondisi tingkat stabilitas diketahui dengan cara sebagai berikut: 

Presentasi stabil = banyaknya data yang ada dalam rentang : 

banyaknya skor x 100%. Rentang yang digunakan yaitu rentang antara 

batas atas dan batas bawah. Batas atas diketahui dengan cara mean 

level + setengah dari rentang stabilitas. Sedangkan batas bawah = 

mean level – setengah dari rentang stabilitas. Rentang skor tertinggi x 

kriteria stabilitas = rentang stabilitas. 

4) tingkat perubahan bertujuan untuk menunjukkan besarnya perubahan antara 

dua data. Tingkat perubahan yaitu selisih antara data pertama dengan data 

terakhir pada setiap kondisi. 

f. membuat analisis data antarkondisi yang meliputi variabel yang diubah, 

perubahan kecenderungan arah dan efeknya, perubahan level, dan data 

overlap. 

1. Variabel yang diubah dalam hal ini adalah kompetensi menulis pemelajar 

BIPA yang ingin diubah pada setiap kondisi. 
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2. Perubahan kecemderungan arah dan efeknya dibuat dalam bentuk garis lurus, 

dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan pemelajar BIPA pada setiap 

kondisi, dan efeknya terhadap kondisi selanjutnya, misalnya baseline awal 

(A1) – Intervensi (B). 

3. Perubahan level ditentukan dari selisih antara sesi terakhir pada kondisi 

baseline awal (A1) dan sesi pertama pada kondisi intervensi (B), dengan 

tujuan untuk mengetahui apakah perubahan level subjek mengalami kenaikan 

(+) atau penurunan (-). 

g. membuat analisis rata-rata kemampuan pemelajar BIPA secara kelompok 

pada setiap kondisi, dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar 

peningkatan kemampuan menulis pemelajar BIPA setelah treatment 

dilakukan. 

h. menguji hipotesis dengan menggunakan data overlap (data yang berada dalam 

rentang baseline awal : jumlah data x 100%) dan peningkatan kemampuan 

menulis pemelajar BIPA. 

i. membuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian. 

 


