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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

Sugiono (2011:1) mengartikan metode penelitian secara umum, yaitu 

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

Dengan perkataan lain, dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data 

yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu 

pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, 

memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen semu. 

Metode eksperimen semu yang digunakan adalah metode eksperimen semu tanpa 

adanya kelas pembanding. Istilah lain dari metode tersebut adalah metode eksperimen 

one-group petest-posttest design (Sugiono, 2011:110).  

Desain yang digunakan peneliti merupakan desain yang di dalamnya terdapat 

prates, perlakuan, dan pascates. Secara sederhana, desain tersebut dapat digambarkan 

sepeti berikut: 

Bagan 3.1 

Desain Penelitian One Group Pretest Postest 

 

 

Keterangan: 

   = nilai prates (sebelum diberi perlakuan) 

   = nilai pascates (setelah diberi perlakuan) 

    X     
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X  = perlakuan terhadap siswa berupa pembelajaran berbicara dengan menggunakan 

media iklan produk Lejel Home Shopping 

Dalam desain ini, observasi dilakukan sebanyak dua kali, yaitu sebelum dan 

sesudah eksperimen. Observasi yang dilakukan sebelum eksperimen disebut prates 

(  ), dan observasi sesudah eksperimen disebut pascates (  ). Perbedaan antara    

dan    yakni   -   diasumsikan sebagai efek dari treatment atau eksperimen. 

 Ada dua variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel bebas dan variabel 

terikat. Variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi atau menjadi penyebab 

adanya perubahan. Sementara itu, variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi 

atau menjadi akibat adanya variabel bebas. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

tayangan iklan produk Lejel Home Shopping, sedangkan variabel terikatnya adalah 

kemampuan bebicara. 

3.2 Teknik Penelitian 

3.2.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu terdiri 

atas: 

a. Tes 

Tes adalah alat ukur yang diberikan kepada individu untuk mendapatkan 

jawaban-jawaban yang diharapkan baik secara tertulis maupun secara lisan 

atau secara perbuatan (Sudjana, Ibrahim, 2001:100). Dalam hal ini, tes yang 

dilakukan peneliti adalah alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

awal dan kemampuan akhir siswa dalam berbicara. Prates diberikan kepada 

siswa untuk mengukur kemampuan berbicara siswa sebelum diberi perlakuan 

menggunakan tayangan iklan produk Lejel Home Shopping. Sedangkan 

pascates bertujuan untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi yang 
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disampaikan dan setelah diberi perlakuan menggunakan iklan produk Lejel 

Home Shopping. 

b. Studi Pustaka 

Teknik ini dilakukan dengan cara memahami dan mempelajari berbagai buku, 

makalah, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Hal ini dilakuakn 

untuk menambah pengetahuan penulis serta memperkuat penelitian ini. Dalam 

hal ini, peneliti membaca terlebih dahulu beberapa laporan penelitian yang 

dalam penelitiannya menggunakan media dan penelitian-penelitian mengenai 

pembelajaran berbicara. Selain itu, peneliti membaca dan mempelajari 

beberapa buku mengenai metodologi penelitian yaitu eksperimen, media 

pembelajaran, dan berbicara. 

 

3.2.2 Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data pada penelitian ini dilakukan melalui perhitungan 

kuantitatif atau statistik. Perhitungan ini dilakukan untuk mengetahui silsilah rata-rata 

nilai prates dan pascates untuk masing-masing aspek yang dinilai sebagai indikator 

efektivitas perlakuan berupa pemanfaatan media iklan produk Lejel Home Shopping 

dalam pembelajaran berbicara. Hasil perhitungan tentu lebih lanjut harus 

diinterpretasikan sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang komprehensif, 

benar, dan akurat. 

 Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-lagkah 

sebagai berikut. 

1) Penilaian hasil prates dan pascates. Siswa dinilai oleh tiga orang penilai. 

Peneliti memeriksa dan meneliti data hasil yang telah diperoleh, baik dari 

prates maupun pascates dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

a) Menganalisis hasil prates dan pascates 

Memeriksa dan meneliti data hasil yang telah diperoleh dari prates dan 

pascates. 
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b) Memberikan skor terhadap hasil kerja siswa dari hasil pastes  dan pascates  

berbicara. 

Mengubah skor prates dan pascates dengan rumus: 

       
∑           

∑           
     

 

Setelah setiap skor hasil berbicara siswa dihitung perolehan skornya, 

kemudian skor tersebut dikelompokkan berdasarkan kategori nilai. 

Penulis menggunakan kategori penilaian berdasarkan skala nilai berikut 

ini. 

 

Tabel 3.1 

Penilaian Berbicara Siswa Berdasarkan Skor 

Jumlah Skor Kategori 

91-100 Sangat Baik 

71-90 Baik 

51-70 Cukup 

31-50 Kurang 

10-30 Sangat Kurang 

 

c) Melakukan uji reliabilitas antar penimbang. Uji reliabilitas antar 

penimbang ini digunakan untuk mengetahui tingkat reliabilitas penilaian 

antara penguji yang satu dan penguji lainnya bagi setiap testi. Uji 

reliabilitas ini didasarkan pada skor yang telah diolah menjadi nilai 

dengan menggunakan prinsip ANAVA.  
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Adapun format ANAVA sebagai berikut. 

Tabel 3.2 

Format ANAVA 

Sumber 

Variansi 

Jumlah Kuadrat 

(SS) 

Derajat 

Kebebasan 

(Dk) 

Varians 

Siswa/Testi SSt∑dt
2
 N-1    ∑   

   
 

Penguji SSp∑d
2
p K-1 - 

Kekeliruan SSk∑d
2
kk (N-1)(K-1)    ∑    

(   )(   )
 

 

Setelah itu, dilakukan penghitungan reliabilitasnya dengan rumus: 

    
      

  
 

Keterangan: 

r11 : reliabilitas yang dicari 

Vt  : Variansi dari testi 

Vkk : Variansi dari kekeliruan 

 

 

Selanjutnya nilai tersebut dilihat dalam tabel Guilford sebagai berikut. 

 

Tabel 3.3 

Tabel Guilford 

Nilai Tingkat Korelasi 

< dari 0,20 Tidak ada korelasi 
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0,20-0,40 Korelasi rendah 

0,40-0,60 Korelasi sedang 

0,60-0,80 Korelasi tinggi 

0,80-0,99 Korelasi tinggi sekali 

1,00 Korelasi sempurna 

 

d) Melakukan uji normalitas nilai berbicara siswa hasil prates dan pascates 

dengan menggunakan rumus Chi-kuadrat adalah sebagai berikut. 

    ∑
(     )

 

  

 

   

 

Keterangan: 

          d  t 

                  d           

                  d          

 

e) Menguji hipotesis dengan melakukan uji-t. Adapun langkah-langkahnya 

adalah sebagai berikut. 

(1) Mencari deviasi 

   
 

 
 

(2) Menghitung kuadrat deviasi 

           
(   )

 
 

 

(3) Mencari derajat kebebasan 

       

(4) Menentukan thitung 



31 
 

Fenny Anggraeni Agustina, 2013 
Pemanfaatan Media Iklan Produk Lejel Home Shopping Dalam Pembelajaran Berbicara Di Kelas X 
SMKN 12 Bandung 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

   
  

√
    

  (   )

 

keterangan: 

t  = uji (tes) 

Md  = mean perbedaan pretes dan postes 

ΣX²d = jumlah kuadrat deviasi 

N  = jumlah sampel 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

 Menurut Sudjana & Ibrahim (2001:84) populasi maknanya berkaitan dengan 

elemen, yakni unit tempat diperolehnya informasi. Elemen tersebut bisa berupa 

individu, keluarga, rumah tangga, kelompok sosial, sekolah, kelas, organisasi, dan 

lain-lain. Berdasarkan pengertian tersebut, maka populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas X SMK Negeri 12 Bandung yang terbagi dalam 14 kelas yakni, 

PPU (Pemesinan Pesawat Udara) 1, PPU 2, PPU 3, PPU 4, KBPU (Konstruksi badan 

Pesawat Udara) 1, KBPU 2, KRPU (Konstruksi Rangka Pesawat Udara) 1, KRPU 2, 

EPU (Elektronika Pesawat Udara) 1, EPU 2, KPU (Kelistrikan Pesawat Udara) 1, 

KPU 2, AP (Airplane Powerplane)1, AP 2. 

3.3.2 Sampel 

 Sampel adalah sebagian dari populasi terjangkau yang memiliki sifat yang 

sama dengan populasi (Sudjana, Ibrahim, 2001:85). Penelitian ini mengambil sampel 

dengan menggunakan teknik random dengan pertimbangan tidak memungkinkannya 

mengubah situasi sampel yang dimaksud dan agar pelaksanaan eksperimen bersifat 

alami dan setiap anggota dari populasi memiliki peluang yang sama besar untuk 
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diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan bahwa yang menjadi sampel 

penelitian adalah siswa kelas X EPU 1 SMK Negeri 12 Bandung. 

3.4 Instrumen Penelitian 

 Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang 

diperlukan sehubungan dengan permasalahan penelitian itu sendiri. 

 Peneliti mengujikan instrumen yang telah dibuat kepada siswa kelas X EPU 1 

SMK Negeri 12 Bandung. Instrumen dalam penelitian ini meliputi komponen-

komponen sebagai berikut: 

1) Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran 

Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah skenario proses belajar 

mengajar selama di kelas. Dalam RPP ini dimuat secara rinci kegiatan yang 

dilakukan selama proses belajar berlangsung. Kegiatan ini diklasifikasikan 

menjadi tiga bagian, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. 

Dalam penelitian ini, peneliti membuat tiga RPP untuk tiga kali pertemuan 

dengan alokasi waktu masing-masing dua jam pelajaran (2 x 45menit). 

2) Pelaksanaan Pembelajaran 

Setelah RPP selesai disusun, langkah selanjutnya adalah proses pembelajaran. 

Berikut penjelasan yang lebih spesifiknya. 

a) Tes Awal (Prates) 

Langkah pertama yang dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran dalam 

penelitian ini adalah melakukan tes awal (prates). Prates dilakukan dengan 

maksud untuk memperoleh data hasil berbicara siswa sebelum mendapat 

perlakukan berupa pemanfaatan media iklan produk Lejel Home Shopping 

dalam pembelajaran berbicara. Pelaksanaan prates ini berlangsung selama 

dua jam pelajaran atau sekitar 2x45 menit. Tes awal ini dilakukan secara 

lisan dengan setiap siswa ditugaskan untuk maju ke depan dengan 

membawa sebuah barang (objek) kemudian menawarkan barang tersebut. 
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b) Penyajian Materi dan Pemberian Perlakuan 

Setelah dilaksanakan prates, langkah selanjutnya adalah penyajian materi 

dan pemberian perlakuan. Materi yang disajikan adalah mengenai 

keterampilan berbicara dan karangan persuasi yang meliputi pengertian, 

ciri-ciri karangan persuasi , jenis-jenis karangan  yang harus diperhatikan 

dalam karangan persuasi, dan tujuan persuasi. Selain penyajian materi, 

perlakuan mulai diterapkan, yaitu dengan memanfaatkan media berupa 

tayangan iklan produk Lejel Home Shopping dalam pembelajaran. 

c) Tes Akhir (Pascates) 

Langkah terakhir dari kegiatan ini adalah pelaksanaan tes akhir (pascates). 

Siswa diberi tes yang sama dengan saat prates, yaitu berbicara persuasi 

dengan menggunkan barang yang dipilih oleh masing-masing siswa. 

Namun, bedanya pada pascates ini, sebelumnya siswa diberi tahu terlebih 

dahulu agar membawa barang untuk kembali diiklankan seperti 

sebelumnya. 

3) Lembar penilaian pembelajaran berbicara 

Lembar penilaian pembelajaran berbicara ini berisi kriteria penilaian berbicara 

yang digunakan sebagai pedoman dalam memberikan penilaian terhadap 

kemampuan berbicara siswa. 

 

3.5 Instrumen Penilaian 

 Berikut adalah instrumen penilaian yang digunakan peneliti ketika menilai hasil 

prates dan pascates berbicara siswa. 

a. Jenis penilaian  : Tes lisan 

b. Instrumen penilaian  : Lembar penilaian 

c. Bentuk penilaian 

Menilai dengan mengamati siswa, bagaimana siswa mampu memaparkan 

idenya dan seberapa jauh siswa mampu mengeksplorasi barang yang 

dibawanya untuk dijadikan objek dalam sebuah iklan. 
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1) Kelancaran berbicara 

Aspek yang dinilai Skor 

Sangat lancar, baik dari segi penguasaan maupun 

bahasa 

5 

Terdapat beberapa gangguan pada pembicaraan yang 

tidak begitu berarti 

4 

Cukup lancar walaupun ada gangguan bahasa 3 

Pembicaraan sering berhenti 2 

Pembicara banyak diam dan gugup 1 

 

2) Kejelasan berbicara 

Aspek yang dinilai Skor 

Tekanan sudah mendekati standar, tidak Nampak 

adanya pengaruh bahasa asing dan bahasa daerah 

5 

Ucapan mudah dipahami 4 

Sekali-kali timbul kesukaran memahami. 3 

Kurang jelas sehingga sulit dipahami 2 

Sama sekali tidak dapat dipahami 1 

 

3) Isi pembicaraan 

Hubungan isi dengan objek yang digunakan 

Aspek yang dinilai skor 

Isi pembicaraan sangat cocok, sesuai dengan objek 

yang digunakan 

5 

Ada sedikit ketidakcocokan tetapi tidak mengganggu 4 

Terdapat ketidakcocokan antara isi dengan objek yang 

digunakan tetapi secara umum masih baik 

3 
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Terdapat ketidakcockan antara isi dengan objek yang 

digunakan sehingga ada kesan tidak nyambung 

2 

Benar-benar dirasakan hampir tidak ada hubungan isi 

dengan objek yang digunakan, banyak penyimpangan. 

1 

 

4) Propaganda 

Kemampuan mengarahkan atau mengubah keyakinan dan pandangan 

pendengar. 

Aspek yang dinilai skor 

Sangat mampu mengarahkan atau mengubah keyakinan 

dan pandangan pendengar 

5 

Mampu mengarahkan atau mengubah keyakinan dan 

pandangan pendengar 

4 

Cukup mampu mengarahkan atau mengubah keyakinan 

dan pandangan pendengar 

3 

Kurang mampu mengarahkan atau mengubah 

keyakinan dan pandangan pendengar 

2 

Tidak mampu mengarahkan atau mengubah keyakinan 

dan pandangan pendengar 

1 
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Tabel 3.4 

Format Penilaian Berbicara Persuasif 

 

NO 

 

Nama 

Aspek yang dinilai  

Bobot 

 

Nilai 

Akhir 

 

Kelancaran 

 

Lafal 

 

Isi  

 

Propaganda 

1-5 1-5 1-5 1-5 20 

1        

2        

3        

4        

…        

 

 

 

 

 

  


