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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui efektivitas penggunaan Interaktive Arbeitsblätter jenis Pass Auf 

dalam pembelajaran kosakata bahasa Jerman di tingkat pemula, maka metode 

penelitian yang digunakan adalah metode penelitian eksperimen semu dengan satu 

kelas eksperimen tanpa kelas pembanding. Sugiyono (2010:108) menyebutnya 

dengan istilah Pre-Eksperimental Design untuk penelitian terhadap satu kelompok 

tanpa menggunakan kelompok pembanding. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Angkasa Lanud Husein Sastranegara 

Bandung. Waktu penelitian dilakukan pada semester ganjil tahun ajaran 

2013/2014 terhadap siswa kelas XII IPA B tahun angkatan 2013. 

 

C. Populasi dan Sampel 

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah para siswa dari 

SMA Angkasa Lanud Husein Sastranegara Bandung. Sedangkan untuk penarikan 

sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik “Sampling Purposive, yaitu 

teknik penentuan sampel dengan tujuan tertentu” (Arikunto, 2006:139-140). 
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Penelitian ini akan mengetahui efektivitas penggunaan Interaktive 

Arbeitsblätter jenis Pass Auf dalam meningkatkan penguasaan kosakata bahasa 

Jerman pada tingkat Pemula. Oleh karena itu sampel yang diambil adalah salah 

satu kelas XII IPA dari SMA Angkasa Lanud Husein Sastranegara Bandung. 

Pemilihan sampel ini dilandasi dengan pertimbangan bahwa sampel yang diambil 

baru mempelajari bahasa Jerman di kelas XI dan dapat disimpulkan sampel yang 

diambil merupakan pembelajar bahasa Jerman tingkat pemula. 

 

D. Variabel dan Desain Penelitian 

Penelitian ini memiliki dua variable yaitu variabel yang mempengaruhi 

dan variable akibat. Variabel yang mempengaruhi atau variabel penyebab disebut 

variable bebas atau independent variable (X), sedangkan variable akibat disebut 

juga dengan variable tidak bebas, variable terikat atau dependent variable (Y). 

Variable X dalam penelitian ini adalah penggunaan Interaktive Arbeitsblätter jenis 

Pass Auf sedangkan variabel Y adalah kemampuan siswa XII IPA B SMA 

Angkasa Lanud Husein S. Bandung dalam menguasai kosakata bahasa Jerman di 

tingkat pemula. 

Dalam penelitian ini rancangan penelitian yang digunakana dalah One-

group pretest-posttest design yang di dalamnya akan diujikan tes awal atau pretest 

sebelum penggunaan Interaktive Arbeitsblätter jenis Pass Auf. Setelah diberikan 

perlakuan (treatment) selanjutnya dilakukan tes akhir atau posttest sehingga 

perubahan yang signifikan pada kemampuan penguasaan kosakata bahasa Jerman 
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pada siswa dapat terlihat. Desain yang akan digunakan dapat digambarkan seperti 

berikut: 

Gambar 3.1 

Desain Penelitian 

 

Keterangan: 

O1 : Pretest, diujikan untuk mengetahui kemampuan penguasaan kosakata bahasa 

Jerman siswa sebelum diberikan perlakuan 

X : Treatment (perlakuan), berupa pengajaran kosakata bahasa Jerman di tingka 

tpemula dengan menggunakan permainan Interaktive Arbeitsblätter jenis 

Pass Auf 

O2 : Posttest, diujikan untuk mengetahui kemampuan penguasaan kosakata bahasa 

Jerman siswa setelah diberikan perlakuan. 

E. Instrumen Penelitian 

Adapun instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Instrumen pembelajaran, yaitu berupa rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) yang dijadikan acuan peneliti dalam proses belajar mengajar. 

2. Instrumen evaluasi, yaitu berupa tes tertulis yang diujikan pada saat pretest 

dan posttest. Kegiatan pretest dilakukan untuk mengetahui tingkat 

kemampuan awal siswa sebelum diberikan perlakuan (treatment), sedangkan 

posttest dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kemajuan dan kemampuan 

siswa setelah diberikan perlakuan (treatment) sebanyak 4 kali. Soal-soal tes 

O1 X O2 
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yang diujikan diambil dari beberapa sumber buku yaitu Studio D A2, Start 

Deutsch 1, dan Wörter-Bilder-Situationen. Jumlah soal instrumen pada 

penelitian ini sebanyak 3 macam tes yaitu tes A, B, dan C. Bentuk tes yang 

diberikan adalah tes tertulis.Tes yang diberikan adalah melengkapi soal dan 

menjodohkan gambar dengan kata benda (Nomen) yang tepat. Adapun kisi-

kisi instrumen evaluasi permainan Memory atau Interaktive Arbeitsblätter 

jenis Pass Auf mencakup kata benda (Nomen) pada tingkatan pemula atau A1 

yang bertemakan keluarga (Familie). 

Bobot pada setiap butir soal adalah 1 (satu) dengan demikian skor mentah 

keseluruhan pada tes ini berjumlah 32soal. Skor tersebut kemudian dikonversi 

menjadi nilai dalam skala 100. Selanjutnya untuk menginterpretasikan perolehan 

nilai tersebut peneliti menggunakan pedoman penilaian yang diadopsi dari 

Arikunto (2006 : 245) sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Pedoman Kualifikasi Tingkat Penguasaan 

Nilai Kategori 

80 – 100 Baik Sekali 

66 – 79 Baik 

56 – 65 Cukup 

40 – 55 Kurang 

30 – 39 Gagal 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Kajian pustaka, yaitu pengumpulan berbagai materi serta teori yang 

relevan dengan masalah penelitian. Hasil dari kajian pustaka berfungsi 

sebagai landasan saat penelitian dilakukan. 

2. Pembuatan instrumen penelitian berupa instrumen pembelajaran yaitu 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan instrumen evaluasi yaitu 

soal tertulis pretest dan posttest. 

3. Melakukan pretest yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal 

penguasaan kosakata bahasa Jerman siswa sebelum diberikan perlakuan. 

4. Memberikan perlakuan (treatment) yaitu mengujicobakan penggunaan 

Interaktive Arbeitsblätter jenis Pass Auf dalam pembelajaran kosakata 

bahasa Jerman pada tingkat pemula. 

5. Pemberian posttest untuk mengetahui tingkat kemajuan penguasaan 

kosakata bahasa Jerman siswa setelah diberikan perlakuan. 

 

G. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data adalah kegiatan menganalisis dan mengolah data 

yang sudah terkumpul. Adapun langkah-langkah yang dilakukan melalui beberapa 

tahapan sebagai berikut: 
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1. Hasil pretest dan posttest diperiksa dan dianalisis yang kemudian 

ditabulasikan. Tujuannya untuk mengetahui nilai rata-rata siswa, standar 

deviasi dan varians kelas yang dijadikan sampel. 

2. Pelaksanaan uji statistic meliputi uji normalitas, homogenitas, kemudian 

dilakukan uji signifikansi perbedaan rata-rata dengan menggunakan uji t. 

Uji-t dilakukan untuk mengetahui perbedaan yang signifikan antara nilai 

pretest dan posttest, dengan rumus sebagai berikut: 

t = 
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keterangan: 

Md : mean dari deviasi (d) antara pretest dan posttest. 

Xd : perbedaan deviasi dengan mean deviasi 

∑ X
2
d : jumlah kuadrat deviasi. 

n : banyaknya subjek 

 

H. Prosedur Penelitian 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Merumuskan masalah-masalah yang akan diteliti 

2. Mengumpulkan teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian kemudian 

mengkajinya 
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3. Merumuskan hipotesis penelitian sementara mengenai masalah yang akan 

diteliti 

4. Mencari dan menentukan populasi dan sampel penelitian 

5. Membuat surat ijin penelitian ke SMA Angkasa Lanud Husein Sastranegara 

Bandung 

6. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

7. Membuat instrumen penelitian yang akan digunakan dalam penelitian 

8. Melaksanakan pretest untuk mengetahui kemampuan awal siswa dalam 

kemampuan penguasaan kosakata bahasa Jerman pada tingkat pemula 

9. Memberikan perlakuan (treatment) kepada siswa berupa pembelajaran selama 

2x40 menit sebanyak 4 kali pertemuan. Materi yang diberikan adalah latihan 

soal dengan menggunakan media Interaktive Arbeitsblätter jenis Pass Auf 

10. Melakukan posttest untuk mengetahui perubahan kemampuan siswa dalam 

penguasaan kosakata bahasa Jerman pada tingkat pemula 

11. Mengolah dan menguji data dari hasil penelitian dengan menggunakan 

perhitungan uji t 

12. Menarik kesimpulan berdasarkan hipotesis yang diajukan 

 

I. Hipotesis Statistik 

 Langkah terakhir adalah pengujian hipotesis. Adapun hipotesis statistik 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H0 : μ SsP = μ SbP 

H1: μ SsP > μ SbP 
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Keterangan: 

μ SsP = Hasil belajar sesudah perlakuan (posttest) 

μ SbP = Hasil belajar sebelum perlakuan (pretest) 

 Hipotesis H0 diterima apabila hasil belajar sesudah perlakuan  sama 

dengan sebelum perlakuan, namun apabila hasil belajar sesudah perlakuan lebih 

besar daripada sebelum perlakuan, maka hipotesis H0 ditolak. 

 


