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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Metode  penelitian  pada  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  

kuantitatif. Adapun metode kuantitatif yang digunakan adalah metode eksperimen 

kuasi atau eksperimen semu. Sebagaimana dikatakan Creswell (2012) bahwa 

penelitian eksperimen kuasi tidak menetapkan partisipan secara acak ke dalam 

kelompok. Eksperimen kuasi digunakan karena dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan kelompok atau kelas yang sudah ada. Penelitian eksperimen kuasi 

digunakan untuk mencari perbedaan kemampuan menulis karangan deskripsi 

siswa antara kelas yang menerapkan pendekatan proses menggunakan media 

realia dengan kelas yang menerapkan pembelajaran terlangsung. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu hasil yang 

diperoleh berupa angka statistik dan dideskripsikan serta dijelaskan dengan 

kriteria-kriteria yang jelas. Penelitian eksperimen kuasi dipandang relevan 

digunakan, karena memiliki ciri-ciri: a) pemecahan masalah yang aktual, b) data 

yang dikumpulkan akan disusun, kemudian dijelaskan, dan data tersebut 

dianalisis. Penelitian menggunakan angka-angka statistik perbandingan antara 

variabel kontrol dan variabel eksperimen (Sukmadinata, 2013, hlm. 53). 

Selanjutnya angka-angka tersebut dideskripsikan menggunakan kata-kata, selain 

itu, hasil penelitian dideskripsikan dari karya yang dibuat oleh siswa. Hasil 

statistiknya dideskripsikan juga dari hasil karya siswa tersebut. Penelitian 

eksperimen kuasi banyak digunakan dalam bidang pendidikan atau bidang lain 

yang subjek penelitiannya tidak dapat dimanipulasi dan dikontrol secara intensif 

(Syamsudin & Damaianti, 2009, hlm. 23). 

Penelitian ini menggunakan dua kelompok subjek penelitian yaitu 

kelompok eksperimen yang diberikan pembelajaran menggunakan pendekatan 

proses dengan media realia dan kelompok kontrol yang diberikan pembelajaran 

terlangsung. Pertimbangan penggunaan desain penelitian ini adalah bahwa kelas 

yang ada sudah terbentuk sebelumnya sehingga tidak dilakukan lagi 
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pengelompokan secara acak. Apabila dilakukan pembentukan kelas baru 

dikhawatirkan mengganggu efektivitas pembelajaran di sekolah.  

Dalam penelitian ini terdapat variabel bebas yaitu pembelajaran 

menggunakan pendekatan proses dengan media realia dan variabel terikat yaitu 

kemampuan menulis karangan deskripsi siswa. 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen 

kuasi dengan rancangan “nonequivalent kontrol group design” (Cresswell, 2012, 

hlm. 242). Subjek penelitian dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Dalam rancangan ini, kelompok kontrol (A) 

dan kelompok eksperimen (B) diseleksi tanpa prosedur penempatan acak. Pada 

kedua kelompok tersebut sama-sama dilakukan prates dan pascates. Hanya 

kelompok eksperimen saja yang diberi treatment (Creswell, 2012, hlm. 242). 

 

Tabel 3.1 

Nonequivalent Kontrol Group Design (Creswell, 2012, hlm. 242) 

Kelompok Prates Perlakuan Pascates 

Eksperimen O1 X O2 

Kontrol O3 - O4 

Keterangan: 

X = Perlakuan (Penggunaan pendekatan proses dengan media realia) 

O1 = Prates kelompok eksperimen 

O2 = Pascates kelompok eksperimen 

O3 = Prates kelompok kontrol 

O4 = Pascates kelompok kontrol  

Berdasarkan desain penelitian tersebut, selanjutnya peneliti membuat alur 

penelitian untuk memudahkan pemahaman terhadap pelaksanaan penelitian 

sebagai berikut. 
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Bagan 3.1 

Alur Penelitian 

B. Lokasi dan Subjek Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di kelas IV SD Negeri 2 Sidaharja 

Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis. Subyek dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas IV SDN 2 Sidaharja. Kelas IV A adalah kelas kontrol, dan kelas IV B adalah 

kelas eksperimen. Pemilihan sampel yang dilakukan oleh peneliti menggunakan 

metode purposive sampling artinya peneliti dengan sengaja memilih sampel dan 

tempat penelitian untuk mempelajari fenomena yang ada (Cresswel, 2012, hlm. 

206), jadi sampel tidak diambil secara acak. Alasan menggunakan metode ini, 

karena keadaan siswa kelas IV A dan kelas IV B memiliki karakterisitik yang 

homogen. Selain itu, peneliti ingin mengetahui metode pembelajaran yang 

dieksperimenkan dalam proses pembelajaran, sehingga sampel yang digunakan 

menggunakan kelas yang sudah ada.  

 

C. Instrumen Penelitian 

1. Tes  

Tes merupakan sebuah instrument atau prosedur yang sistematis untuk 

mengukur suatu sampel tingkah laku (Nurgiyantoro, 2014, hlm. 45). Untuk 

memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, 

digunakan instrumen tes (tes awal dan tes akhir).  Tes yang digunakan yaitu tes 

tulis dalam bentuk karangan siswa. Tes menulis karangan digunakan untuk 

mengukur dan menilai kemampuan menulis siswa. Tes ini diberikan kepada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Instrumen tes ini digunakan agar dapat mengukur 

kemampuan siswa sebagai hasil dari proses yang telah dilakukan.  

Instrumen tes digunakan untuk menilai hasil kinerja siswa dalam menulis 

karangan. Berikut ini adalah rubrik penilaian yang akan digunakan sebagai 

pedoman dalam melaksanakan penelitian. 
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Tabel 3.2 

Rubrik Penskoran Kemampuan menulis 

 

No Aspek yang Dinilai Skor Kriteria 

1 Kualitas/kesesuaian isi 

dengan judul 

5 Sangat Baik 

Isi cerita jelas dan sesuai dengan 

judul/tema 

4 Baik 

Seperempat isi cerita tidak sesuai dengan 

judul/tema 

3 Cukup 

Setengah isi cerita yang disajikan tidak 

sesuai dengan judul/tema 

2 Kurang 

Tiga perempat isi cerita yang disajikan 

tidak sesuai dengan judul 

1 Sangat Kurang 

Keseluruhan isi cerita tidak sesuai 

dengan judul/tema 

2 Ketatabahasaan (pilihan 

kata dan struktur kalimat) 

5 Sangat Baik 

Pilihan kata dan struktur kalimat sesuai 

dengan kaidah yang berlaku  

4 Baik 

Terdapat 1 – 3 pemilihan kata yang tidak 

tepat, tetapi penyusunan kalimat dalam 

paragraph saling berhubungan 

3 Cukup 

Terdapat 4 – 6 pemilihan kata yang tidak 

tepat dan penyusunan kalimat dalam 

paragraph cukup saling berhubungan 

2 Kurang 

Terdapat 7 – 9 pemilihan kata yang tidak 

tepat dan penyusunan kalimat dalam 

paragraph tidak saling berhubungan 
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1 Sangat Kurang 

Terdapat lebih dari 9 pemilihan kata 

yang tidak tepat dan penyusunan kalimat 

dalam paragraph tidak saling 

berhubungan 

 

3 Ketepatan ejaan (huruf 

kapital dan tanda baca) 

5 Sangat Baik 

Penggunaan huruf kapital dan tanba baca 

dalam karangan sesuai dengan kaidah 

yang berlaku 

4 Baik 

Terdapat 1 – 3 kesalahan ejaan (huruf 

kapital dan tanda baca) dalam karangan 

3 Cukup 

Terdapat 4 – 6 kesalahan ejaan (huruf 

kapital dan tanda baca) dalam karangan 

2 Kurang 

Terdapat 7 – 9 kesalahan ejaan (huruf 

kapital dan tanda baca) dalam karangan 

 

1 Sangat Kurang 

Terdapat lebih dari 9 kesalahan ejaan 

(huruf kapital dan tanda baca) dalam 

karangan 

4 Keruntutan dan ketuntasan 

karangan 

5 Sangat Baik 

Isi cerita sangat runtut dan sangat 

lengkap 

4 Baik 

Isi cerita runtut dan lengkap 

3 Cukup 

Isi cerita cukup runtut dan cukup 

lengkap 

2 Kurang 

Isi cerita kurang runtut dan dan belum 

lengkap 

1 Sangat Kurang 

Isi cerita tidak runtut dan dan tidak 

lengkap 

5 Kerapihan tulisan 5 Sangat Baik 

Tulisan sangat rapi dan mudah dibaca 

4 Baik 

Tulisan rapi dan dapat dibaca 

3 Cukup 
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Tulisan cukup rapi dan masih dapat 

dibaca 

2 Kurang 

Tulisan kurang rapi dan masih dapat 

dibaca 

1 Sangat Kurang 

Tulisan tidak rapi dan sulit dibaca 

 

Tabel 3.3 

Perhitungan Skor Nilai Kemampuan Menulis 

No Aspek Peniaian 
Skor 

Bobot 
Total 

Skor 
Nilai 

1 2 3 4 5 

1 Kesesuaian isi dengan judul      6 30  

2 
Kebahasaan (pilihan kata 

dan struktur kalimat) 
     5 25  

3 
Ketepatan ejaan (huruf 

kapital dan tanda baca) 
     5 25  

4 
Keruntutan dan ketuntasan 

karangan 
     3 15  

5 Kerapihan tulisan      1 5  

Skor total/ideal 100  

 

Rubrik penskoran kemampuan menulis dan perhitungan skor kemampuan 

menulis pada tabel di atas merupakan pedoman dalam melaksanakan penelitian. 

Instrument tersebut telah mendapatkan expert judgement dari dua tenaga ahli 

Pascasarjana UPI. Hal tersebut dilakukan agar instrumen penelitian valid dan 

reliabel. Sehingga data penelitian yang diperoleh juga valid. 

 
2. Observasi 

Secara operasional observasi adalah semua kegiatan yang ditujukan untuk 

mengenal, merekam, dan mendokumentasikan setiap indikator dan proses hasil 

yang dicapai  baik yang ditimbulkan oleh tindakan terencana maupun akibat 

sampingannya. Lembar observasi pada penelitian ini berisi aspek-aspek aktivitas 

siswa dan guru yang akan diamati saat penelitian. Lembar observasi dalam 

penelitian ini digunakan sebelum dan selama pembelajaran berlangsung. 
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Tujuannya adalah untuk menjelaskan pelaksanaan pembelajaran pada saat 

sebelum diadakan tindakan penelitian dan selama penelitian berlangsung.  

Kegiatan observasi atau pemantauan dilakukan oleh peneliti secara 

langsung dalam pembelajaran untuk mengidentifikasi berbagai kejadian saat 

penelitian berlangsung. Observasi dilakukan dengan menggunakan alat/instrument 

observasi yang telah dibuat. Observasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

pengaruh tindakan yang dikaitkan dengan hasil belajar siswa. Sifat observasi yang 

ditempuh tidak kaku terfokus hanya pada hal yang direncanakan, tetapi dampak 

pengiring lain yang terjadi tetap diidentifikasi. Dari hasil observasi dijadikan 

bahan kajian untuk melihat sejauh mana keberhasilan penerapan pendekatan 

proses dengan media realia dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi 

siswa. Berikut adalah pedoman observasi pelaksanaan penelitian. 

Tabel 3.4 

Pedoman Observasi terhadap Siswa 

No Aspek yang Diamati 
Skor 

1 2 3 4 5 

A  Kegiatan Pendahuluan 

1. Kesiapan siswa untuk memulai 

pembelajaran. 
     

2. 

 

Siswa merespon salam dan berdoa sebelum 

melakukan  kegiatan belajar-mengajar. 
     

3. 

 

Siswa merespon pertanyaan dari guru tentang 

pembelajaran sebelumnya. 
     

4. 

 

Siswa menerima informasi tentang 

keterkaitan pembelajaran sebelumnya dengan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

     

5. 

 

 

Siswa menyimak penjelasan guru tentang 

informasi, kompetensi, materi, tujuan, 

manfaat, dan langkah pembelajaran yang 

akan dilaksanakan. 

     

 Jumlah  

 Persentase  

B  Kegiatan Inti 

6. 

 

Siswa memperhatikan materi pelajaran yang 

disampaikan oleh guru. 
     

7. Siswa menulis materi yang diberikan oleh 

guru 
     

8. Siswa berpikir kreatif dan aktif pada saat 

pembelajaran. 
     

9. Siswa berdiskusi tentang materi karangan      
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yang telah disampaikan oleh guru. 

10 Siswa mengamati media pembelajaran      

11 Siswa mengumpulkan informasi terkait 

dengan media yang diamati 
     

12 Siswa aktif bertanya dan memberikan 

pendapat saat pembelajaran berlangsung. 
     

13 Siswa mengerjakan tugas sesuai dengan 

perintah guru. 
     

14 Siswa mampu berkomunikasi secara lisan di 

depan kelas atau membacakan hasil 

karangan. 

     

15 Siswa merasa senang, bersemangat dan 

antusias pada saat mengikuti pelajaran di 

kelas. 

     

 Jumlah  

 Persentase  

C  Kegiatan Penutup 

16 Siswa mampu membuat refleksi dan 

menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 
     

17 Siswa mampu merencanakan tindak lanjut 

pembelajaran dengan guru untuk pertemuan 

selanjutnya. 

     

 Jumlah  

 Persentase  

   Jumlah Nilai Aspek  

   Persentase  

 

Tabel 3.5 

Pedoman Observasi terhadap Guru 

No Aspek yang Diamati 
Skor 

1 2 3 4 5 

A  Kegiatan Pendahuluan 

1. Guru mengkondisikan siswa untuk siap 

belajar. 
     

2. 

 

Guru memberikan salam dan membimbing 

siswa untuk berdoa. 
     

3. 

 

Guru mengajak siswa melakukan Tanya 

jawab tentang pelajaran pertemuan 

sebelumnya. 

     

4. 

 

Guru menyampaikan keterkaitan 

pembelajaran sebelumnya dengan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

     

5. 
Guru menyampaikan informasi, kompetensi,      
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materi, tujuan, manfaat, dan langkah 

pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

 Jumlah  

 Persentase  

B  Kegiatan Inti 

6. 

 

Guru menjelaskan materi pembelajaran 

tentang karangan deskripsi 
     

7. Guru mengarahkan siswa untuk mencatat hal-

hal penting terkait materi pembelajaran 
     

8. Guru merespon setiap kegiatan yang 

dilakukan siswa dalam pembelajaran. 
     

9. Guru membimbing siswa berdiskusi tentang 

materi pembelajaran 

   
 

 

10 Guru membagikan media pembelajaran pada 

siswa dan mengarahkan untuk mengamatinya 
     

11 Guru membimbing siswa mengumpulkan 

informasi terkait dengan media yang diamati 
     

12 Guru merespon setiap pertanyaan dari siswa 

dan menanggapi pendapat siswa. 
     

13 Guru mengarahkan siswa menulis dengan 

pendekatan proses sesuai langkah-langkahnya 
     

14 Guru memotivasi siswa untuk berani 

menyampaikan hasil karyanya di depan kelas 
     

15 Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dengan jelas, menarik, dan menyenangkan 
     

 Jumlah  

 Persentase  

C  Kegiatan Penutup 

16 Guru mengarahkan siswa untuk 

menyimpulkan materi pembelajaran 
     

17 Guru merencanakan tindak lanjut 

pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya. 
     

 Jumlah  

 Persentase  

   Jumlah Nilai Aspek  

   Persentase  

 

D. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam tiga tahapan kegiatan yaitu: tahap persiapan 

penelitian, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap analisis data.  

1. Tahap Persiapan Penelitian  

Tahap ini diawali dengan kegiatan studi kepustakaan mengenai pendekatan 
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proses menulis dengan media realia dalam meningkatkan kemampuan menulis 

karangan deskripsi, kemudian dilanjutkan dengan menyusun instrumen penelitian 

yang disertai dengan proses bimbingan dari dosen pembimbing, serta jugment 

instrumen penelitian dari dosen atau tim ahli.  

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian  

Pada tahapan ini, kegiatan diawali dengan memberikan prates pada kelas 

eksperimen maupun kelas kontrol untuk mengetahui kemampuan awal siswa 

dalam menulis karangan deskripsi. Setelah prates dilakukan, dilanjutkan dengan 

melaksanakan pembelajaran menggunakan pendekatan proses dengan media realia 

pada kelas eksperimen dan pembelajaran terlangsung pada kelas kontrol. 

Pelaksanaan perlakuan di kelas eksperimen dilaksanakan selama empat kali 

pertemuan.  

Setelah pelaksanaan perlakuan selesai, kemudian dilakukan pascates pada 

kelas eskperimen maupun kelas kontrol. Pascates ini bertujuan untuk mengetahui 

ada tidaknya peningkatan kemampuan siswa dalam menulis karangan deskripsi di 

kelas eksperimen maupun kelas kontrol.  

3. Tahap Analisis Data dan Pembahasan  

Tahapan terakhir adalah tahap analisis data dan pembahasan yang mencakup 

analisis deskripsi data hasil penelitian, uji persyaratan data, uji hipotesis dan 

pembahasan hasil penelitian.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data yaitu 

melalui tes tertulis, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini secara lengkap dapat dilihat pada tebel berikut.  

Tabel 3.6 

Teknik Pengumpulan Data 

No Jenis Data 
Sumber 

Data 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Instrumen 

1 Hasil tes tertulis Peserta Prates dan Tes menulis 
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kemampuan menulis 

karangan deskripsi 

sebelum dan sesudah 

perlakuan 

didik pascates karangan untuk 

menilai kemampuan 

siswa menulis 

karangan deskripsi 

2 Hasil observasi 

terhadap proses 

pembelajaran 

RPP, 

Peserta 

didik, dan 

Guru 

Observasi Pedoman observasi 

terhadap proses 

pembelajaran 

 

 

 

 

F. Teknik Pengolahan Data 

Dalam suatu penelitian kuantitatif, teknik analisis data digunakan  untuk 

menjawab rumusan masalah atau untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan 

(Sugiyono, 2010, hlm. 333). Adapun pengolahan data dilakukan sebagai berikut : 

a. Uji Normalitas 

Statistik parametris bekerja berdasarkan asumsi bahwa data setiap variabel 

yang akan dianalisis berdasarkan distribusi normal. Maka sebelum peneliti 

menggunakan statistik parametris, maka kenormalan data harus diuji terlebih 

dahulu (Sugiyono, 2010, hlm.79). Dalam penelitian ini untuk melakukan uji 

normalitas adalah dengan menggunakan aplikasi SPSS 22. 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah varians kedua data 

homogen atau tidak, serta untuk menentukan langkah dalam pengujian hipotesis. 

(Zainal Arifin 2011, hlm. 286). Untuk mempermudah perhitungan uji 

homogenitas, peneliti menggunakan bantuan aplikasi SPSS 22.  

c. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis merupakan prosedur yang berisi sekumpulan aturan yang 

menuju kepada suatu keputusan apakah  akan menerima atau menolak hipotesis 

mengenai parameter yang telah dirumuskan sebelumnya. (Budiyono, 2009, 
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hlm.141). Sedangkan, menurut Sugiyono (2013, hlm.159) hipotesis dapat 

diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t-hitung dan dalam menghitung 

uji-t peneliti menggunakan perhitungan manual dengan bantuan microsoft excel 

2007 dan aplikasi SPSS 22. Data hasil penelitian dianalisis dengan uji-t hitung, 

korelasi analisis ini digunakan untuk membukikan hipotesis. Keputusan Uji 

Hipotesis yakni Jika, {t|thitung < -ttabel atau thitung > ttabel}, maka hipotesis H0  ditolak 

dan juga sebaliknya.  

 


