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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen, yaitu 

penelitian untuk mengkaji hubungan sebab akibat dalam keadaan yang 

tidak mungkin dilakukan kendali. Ary (dalam Syamsuddin 2015, hlm. 

151) menyatakan bahwa penelitian eksperimen memiliki tiga karakteristik 

yang penting (1) variabel bebas yang dimanipulasi (2) variabel lain yang 

mungkin berpengaruh dikontrol agar tetap konstan (3) efek atau pengaruh 

manipulasi variabel bebas dan variabel terikat diamati secara langsung 

oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan rancangan eksperimen kuasi 

karena peneliti menyadari bahwa banyak variabel yang memengaruhi 

peserta didik dalam proses menulis sehingga peneliti tidak dapat 

sepenuhnya mengontrol semua variabel yang memengaruhi peserta didik 

dalam menulis. 

Penelitian ini akan membandingkan nilai pretest dan posttest antara 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hasil data tersebut dianalisis untuk 

dilihat apakah ada pengaruh yang signifikan antara penerapan metode 

pembelajaran yang dilakukan di kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

B. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain nonequivalent control group design 

sehingga kelas eksperimen dan kelas kontrol tidak dipilih secara random 

(Sugiyono, 2013, hlm. 79). Penentuan kelas eksperimen dan kelas kontrol 

ini didasarkan pada persamaan kemampuan menulis peserta didik di dua 

kelas tersebut. 

Tabel 3.1 

Nonequivalent Control Group Design 

Kelas  Tes Awal Perlakuan Tes Akhir 

E O1 X1 O2 

K O3 X2 O4 
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Keterangan : 

E : Eksperimen 

K : Kontrol 

O1 : Pretest (tes awal) kelas eksperimen 

O3 : Pretest (tes awal) kelas kontrol 

X1 : Metode experiential learning berbasis multikultural  

X2 : Metode terlangsung (konvensional) di kelas kontrol 

O2 : Posttest (tes akhir) kelas eksperimen 

O4 : Posttest (tes akhir) kelas kontrol 

Dalam desain penelitian ini, kelas eksperimen dan kelas kontrol 

diberikan pretest yang sama, kemudian di kelas eksperimen diberikan 

perlakuan dengan menggunakan metode experiential learning berbasis 

multikultural, sedangkan di kelas kontrol perlakuan yang diberi adalah 

metode terlangsung (konvensional). Setelah diberikan perlakuan, kelas 

eksperimen dan kelas kontrol diberikan posttest yang sama. Setelah 

melaksanakan posttest, hasil dari kedua kelas tersebut dibandingkan untuk 

dilihat perbedaannya. Jika terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas 

eksperimen dengan kelas kontrol maka perlakuan yang diberikan 

berpengaruh secara signifikan. 

C. Variabel Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari dua variabel ialah sebagai berikut. 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas merupakan variabel yang memengaruhi variabel 

lain atau menghasilkan akibat pada variabel yang lain, yang pada 

umumnya berada dalam urutan tata waktu yang terlebih dulu 

(Darmawan, 2013, hlm. 57). Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah metode experiential learning berbasis multikultural. 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat merupakan variabel yang diakibatkan atau 

dipengaruhi oleh variabel bebas (Darmawan, 2013, hlm. 57). Variabel 

terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan menulis karangan 

eksposisi. 
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D. Sumber Data Penelitian 

1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Bandung yang 

beralamat di Jalan Sumatra No 42 Bandung. Penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan Maret - April 2019, yaitu pada semester 

genap tahun ajaran 2018/2019. 

2. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya berdasarkan kepentingan dalam penelitian (Sugiyono, 

2013, hlm. 80).   

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 

VIII SMP Negeri 2 Bandung tahun ajaran 2018/2019, yang terdiri dari 

10 kelas dengan jumlah peserta didik sebanyak 316 orang. 

Tabel 3.2 

Daftar Populasi Kelas VIII SMP Negeri 2 Bandung 

Kelas Jumlah Peserta Didik Total Peserta 

Didik Laki-laki Perempuan 

A 13 18 31 

B 15 17 32 

C 17 15 32 

D 17 15 32 

E 13 18 31 

F 14 17 31 

G 14 18 32 

H 13 19 32 

I 13 18 31 

J 14 18 32 

TOTAL 316 
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3. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga, dan waktu maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono, 2013, 

hlm. 81). Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah 

purposive sample sehingga sampel ditentukan dengan berbagai 

pertimbangan. Dalam menentukan sampel, peneliti dibantu oleh guru 

bahasa Indonesia dengan dasar pemilihan sampel, yaitu bahwa kelas 

yang dipilih memiliki karakter dan kemampuan menulis yang sama. 

Setelah itu, terpilihlah kelas VIII-I dan VIII-J yang menjadi sampel 

penelitian. Kelas VIII-J menjadi kelas eksperimen dan VIII-I menjadi 

kelas kontrol. 

Tabel 3.3 

Daftar Jumlah Peserta Didik Kelas Eksperimen dan  

Kelas Kontrol 

Kelas Kategori 

Kelas 

Jumlah Peserta Didik Total Peserta 

Didik Laki-Laki Perempuan 

J Eksperimen 14 18 32 

I Kontrol 13 18 31 

 

4. Partisipan  

Penelitian ini dibantu oleh beberapa partisipan yang bertugas 

sebagai penilai. Penilai bertugas untuk menilai hasil tes peserta didik 

dalam menulis karangan eksposisi di kelas eksperimen maupun kelas 

kontrol setelah terlaksananya penelitian ini. Jumlah penilai dalam 

penelitian ini adalah tiga orang. 

Berikut ini adalah data partisipan yang terlibat dalam penelitian ini, 

yaitu sebagai berikut. 

1. Rosemalyna Khatimah R.P, S.Pd. guru mata pelajaran Bahasa 

Indonesia SMP Negeri 2 Bandung selaku penilai. 
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2. Ely Yulifah, mahasiswa tingkat akhir Departemen Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia 

selaku penilai. 

3. Regina Merlin, mahasiswa tingkat akhir Departemen Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia 

selaku penilai, observer, dan peneliti. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan 

hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis 

sehingga lebih mudah diolah (Arikunto, 2013, hlm. 203). Dalam penelitian 

ini, instrumen yang digunakan yaitu sebagai berikut. 

1. Instrumen Tes 

Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

instrumen tes tulis. Tes tulis diberikan pada saat pretest dan posttest. 

Pada saat pretest, tes tulis dilakukan untuk melihat kemampuan 

menulis awal kelas eksperimen dan kelas kontrol, sedangkan pada saat 

posttest untuk melihat kemampuan menulis akhir kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. 

Tabel 3.4 

Instrumen Pretest 

Nama    : 

Kelas     : 

Tanggal : 

 

Buatlah sebuah karangan eksposisi dengan memperhatikan: 

1. Tema bebas (tentukan oleh diri sendiri). 

2. Tulislah judul karangan yang menarik. 

3. Karangan terdiri minimal 3 paragraf. 

4. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 
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Tabel 3.5 

Instrumen Posttest 

Nama    : 

Kelas     : 

Tanggal : 

 

Buatlah sebuah karangan eksposisi dengan memperhatikan: 

1. Tema kebudayan. 

2. Tulislah judul karangan yang menarik. 

3. Karangan terdiri minimal 3 paragraf. 

4. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

 

 

2. Instrumen Nontes 

Instrumen nontes yang digunakan adalah wawancara. Wawancara 

dilakukan pada saat pratindakan yang bertujuan untuk mengetahui 

kondisi awal pembelajaran karangan eksposisi sebelum diberikan suatu 

tindakan. Wawancara dilakukan kepada guru mata pelajaran bahasa 

Indonesia kelas VIII. 

Tabel 3.6 

Pedoman Wawancara Pratindakan 

 Pedoman Wawancara dengan Guru  

1. Menurut Ibu, bagaimanakah proses pembelajaran 

menulis karangan eksposisi yang telah Ibu lakukan 

selama ini? 

2. Metode atau model pembelajaran seperti apa yang Ibu 

gunakan dalam pembelajaran menulis karangan 

eksposisi? 

3. Apakah terdapat kendala/ kesulitan ketika Ibu 

mengajarkan  pembelajaran menulis karangan eksposisi? 

4. Apakah selama ini peserta didik antusias ketika 

melaksanakan proses pembelajaran menulis karangan 
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eksposisi? 

5. Menurut Ibu, kesulitan apa yang dihadapi peserta didik 

dalam pembelajaran menulis karangan eksposisi? 

6. Apakah Ibu pernah menggunakan teknik/ model 

pembelajaran tertentu dalam pembelajaran menulis 

karangan eksposisi? 

 

3. Instrumen Penilaian Karangan Eksposisi 

Instrumen penilaian menjadi acuan untuk melakukan penilaian 

terhadap hasil karangan eksposisi peserta didik. Instrumen ini telah 

disesuaikan dengan karakteristik karangan eksposisi. Aspek-aspek 

yang dinilai dalam karangan eksposisi peserta didik antara lain 

meliputi isi gagasan yang dikemukakan, organisasi isi, tata bahasa, 

struktur, dan kosa kata serta ejaan. Keterangan selengkapnya dapat 

dilihat pada instrumen penilaian berikut. 

Tabel 3.7 

Pedoman Penilaian Kemampuan Menulis Karangan Eksposisi 

Bobot 

Nilai 
Aspek Kriteria Nilai 

30 

Isi gagasan 

yang 

dikemukakan 

Menguasai topik yang dibahas 

dan sesuai dengan tema yang 

dtentukan;  

- Tesis: semua  kalimat 

informatif dan disertai fakta. 

- Argumentasi: kalimat 

penjelasan diutarakan secara 

jelas dan padat dengan fakta 

yang kongkret. 

- Penegasan ulang:   semua  

kalimat tidak memengaruhi 

pembaca. 

26-30 

Cukup menguasai permasalahan, 21-25 
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cukup memadai; 

- Tesis: terdapat 1-2 kalimat 

yang tidak informatif dan 

tidak disertai fakta. 

- Argumentasi: terdapat 1-2 

kalimat penjelasan yang tidak 

dinyatakan dengan bukti-

bukti kongkret. 

- Penegasan ulang: terdapat 1-

2 kalimat yang memengaruhi 

pembaca. 

Penguasaan permasalahan 

terbatas, substansi kurang, 

pengembangan topik tidak 

memadai. 

- Tesis: terdapat terdapat 3 

kalimat yang tidak informatif 

dan tidak disertai fakta. 

- Argumentasi: terdapat 3 

kalimat penjelasan yang tidak 

dinyatakan dengan bukti-

bukti kongkret. 

- Penegasan ulang: terdapat 3 

kalimat yang memengaruhi 

pembaca. 

16-20 

Tidak menguasai permasalahan, 

tidak ada substansi, tidak relevan 

atau tidak layak dinilai. 

- Tesis: terdapat terdapat 4 

atau lebih kalimat yang tidak 

informatif dan tidak disertai 

fakta. 

11-15 



Regina Merlin, 2019 
PENERAPAN METODE EXPERIENTIAL LEARNING BERBASIS MULTIKULTURAL DALAM 
PEMBELAJARAN MENULIS KARANGAN EKSPOSISI DI KELAS VIII SMP 
Universitas Pendidikan Indonesia  I  repository.upi.edu  I  perpustakaan.upi.edu 

 

- Argumentasi: terdapat 4 atau 

lebih kalimat penjelasan yang 

tidak dinyatakan dengan 

bukti-bukti kongkret. 

- Penegasan ulang: terdapat 4 

atau lebih kalimat yang 

memengaruhi pembaca. 

25 
Organisasi 

isi 

Gagasan diungkapkan dengan 

jelas, padat dan tertata dengan 

baik, urutan logis (tesis, argumen, 

dan penegasan ulang), dan 

kohesif. 

22-25 

Kurang terorganisir, tetapi ide 

utama ternyatakan, pendukung 

terbatas, logis, tetapi tidak 

lengkap. 

18-21 

Gagasan kacau dan terpotong-

potong, urutan dan 

pengembangan kurang logis. 

14-17 

Tidak terorganisir, tidak 

komunikatif, dan tidak layak 

nilai. 

10-13 

20 Tata bahasa 

Tidak terjadi kesalahan 

penggunaan bentuk kebahasaan 

dan menggunakan bahasa yang 

denotatif. 

17-20 

Terjadi sedikit kesalahan 

penggunaan bentuk kebahasaan 

serta masih terdapat kata kiasan. 

13-16 

Terjadi banyak kesalahan 

penggunaan bentuk kebahasaan 
9-12 
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sehingga merusak makna serta 

penggunaan kalimat konotatif 

lebih dominan dibanding 

denotatif. 

Tidak menguasai aturan sintaksis, 

terdapat banyak kesalahan, tidak 

komunikatif. 

5-8 

15 
Struktur dan 

kosakata 

Diksi dan ungkapan tepat, 

menguasai pembentukan kata. 
13-15 

Terdapat sedikit kesalahan dalam 

penggunaan diksi dan ungkapan, 

tetapi tidak mengganggu. 

10-12 

Sering terdapat kesalahan 

penggunaan diksi dan ungkapan 

sehingga merusak makna. 

7-9 

Tidak ada pemanfaatan pilihan 

kosakata dan pembentukan kata. 
4-6 

10 Ejaan  

Menguasai  aturan  penulisan; 

terdapat  sedikit  kesalahan  

ejaan,  tanda  baca,  penggunaan 

huruf kapital, dan penataan 

paragraf. 

10 

Kadang-kadang  terjadi  

kesalahan  ejaan,  tanda baca, 

penggunaan huruf kapital, dan 

penataan paragraf, tetapi tidak 

mengaburkan makna. 

8 

Sering  terjadi  kesalahan  ejaan,  

tanda  baca, penggunaan  huruf  

kapital,  dan  penataan  paragraf;  

tulisan tangan tidak jelas; makna 

6 
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membingungkan atau kabur. 

Tidak menguasai aturan 

penulisan; terdapat banyak  

kesalahan  ejaan,  tanda  baca,  

penggunaan  huruf kapital,  dan  

penataan  paragraf;  tulisan  tidak  

terbaca;  tidak layak dinilai. 

4 

(disadur dari: Nurgiyantoro,  2014, hlm. 441) 

4. Instrumen Perlakuan 

Instrumen yang dijadikan pedoman dalam proses penelitian adalah 

Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Dalam RPP ini 

dijelaskan bagaimana tahapan pembelajaran karangan eksposisi 

dengan menggunakan metode experiential learning berbasis 

multikultural.  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 2 Bandung 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/ Semester : VIII/2 

Materi Pokok : Teks Eksposisi 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.6 Mengidentifikasi struktrur, unsur 

kebahasaan dan aspek lisan dalam teks 

eksposisi artikel ilmiah popular 

(lingkungan hidup, kondisi sosial, 

dan/atau keragaman budaya, dll) yang 

diperdengarkan atau dibaca. 

3.6.1 Dapat memahami struktur dan 

unsur kebahasaan karangan 

eksposisi. 

3.6.2 Dapat memaknai isi karangan 

eksposisi. 

4.6 Menyajikan gagasan dan pendapat 

ke dalam bentuk teks eksposisi artikel 

ilmiah popular (lingkungan hidup, 

kondisi sosial, dan/atau keragaman 

4.6.1 Mampu mengembangkan 

karangan eksposisi. 

4.6.2 Mampu membuat karangan 

eksposisi mengenai multikultural. 
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budaya, dll) secara lisan dan tertulis 

dengan memperhatikan struktur, unsur 

kebahasaan dan aspek lisan. 

4.6.3 Mampu menyusun karangan 

eksposisi dengan struktur, 

kebahasaan dan aspek lisan yang 

sesuai. 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan: 

a. Mampu mengembangkan karangan eksposisi. 

b. Mampu membuat karangan eksposisi mengenai multikultural. 

c. Mampu menyusun karangan eksposisi dengan struktur, 

kebahasaan, dan aspek lisan yang sesuai. 

D. Materi Pelajaran 

1. Pertemuan pertama 

a. Pengertian karangan eksposisi 

Menurut Dalman (2018) karangan eksposisi adalah 

karangan yang menjelaskan atau memaparkan pendapat, 

gagasan, keyakinan, yang memerlukan fakta yang diperkuat 

dengan angka, statistik, peta dan grafik, tetapi tidak bersifat 

memengaruhi pembaca. Karangan ini bertujuan semata-

mata untuk menyampaikan informasi tertentu dan 

menambah wawasan pembaca. 

b. Ciri karangan eksposisi 

Ada beberapa ciri karangan eksposisi menurut Mariskam 

(dalam Dalman, 2018, hlm. 120) yaitu: 

1) Karangan yang berisi pendapat, gagasan, dan 

keyakinan. 

2) Paparan memerlukan fakta yang diperlukan dengan 

angka, statistik, peta, grafik. 

3) Paparan memerlukan analisisi dan sintesis. 

4) Paparan menggali sumber ide dari pengalaman, 

pengamatan, dan penelitian serta sikap dan keyakinan. 

5) Paparan menjauhi sumber khayalan. 
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6) Bahasa yang dipergunakan adalah bahasa yang 

informatif dengan kata-kata yang denotatif. 

7) Penutup paparan berisi penegasan. 

c. Tujuan karangan eksposisi 

1) Memberikan informasi atau keterangan yang sejelas-

jelasnya tentang objek, tanpa memaksa orang lain untuk 

menerima gagasan atau informasi. 

2) Memberitahu, mengupas, menguraikan atau 

menerangkan sesuatu. 

3) Menyajikan fakta dan gagasan yang disusun sebaik-

baiknya sehingga mudah dipahami oleh pembaca. 

d. Jenis jenis karangan eksposisi antara lain adalah sebagai 

berikut: 

1) Eksposisi definisi: memaparkan definisi atau pengertian 

suatu topik tertentu. 

2) Eksposisi proses: tahapan-tahapan atau cara-cara untuk 

melakukan sesuatu dari awal hingga akhir. 

3) Eksposisi ilustrasi: memberikan gambaran atau 

penjelasan yang sederhana mengenai suatu topik 

dengan topik lainnya yang mempunyai kesamaan sifat 

atau kemiripan. 

4) Eksposisi pertentangan: berisi hal pertentangan akan 

suatu hal dengan hal lainnya. 

5) Eksposisi laporan: memberikan laporan dari sebuah 

peristiwa atau penelitian tertentu. 

6) Eksposisi perbandingan: ide atau gagasan utamanya 

dipaparkan dengan cara membandingkan suatu hal 

dengan yang lain. 

e. Unsur-unsur karangan eksposisi 

Unsur yang terdapat dalam teks eksposisi ialah sebagai 

berikut. 
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1) Gagasan 

Gagasan disebut juga pendapat. Isinya berupa 

pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, 

saran, dan dorongan. 

2) Fakta 

Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan 

kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. 

Dalam karangan eksposisi, fakta berfungsi untuk 

memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih 

menyakinkan khalayak atau pembaca. 

2. Pertemuan kedua 

Menelaah struktur dan kaidah karangan eksposisi 

a. Struktur karangan eksposisi 

1) Tesis (Pernyataan pendapat) 

Tesis (Pernyataan pendapat) adalah ide/gagasan utama 

tentang suatu persoalan berdasarkan fakta. Tesis 

mengungkapkan bagaimana sudut pandang penulis 

terhadap suatu persoalan yang akan dibahas dengan 

argumen kuat. Tesis adalah bagian yang sangat penting 

dalam proses penyusunan karangan eksposisi dan pada 

umumnya muncul di bagian awal, tetapi bisa dijumpai 

pada bagian akhir rangkaian karangan eksposisi. 

2) Argumentasi 

Argumentasi merupakan pernyatan pendapat yang 

dituangkan dalam penjelasan secara mendalam dan 

penggalian fakta berupa argumen penulis. Biasanya 

argumen berupa bukti atau alasan yang kuat untuk 

memperkokoh pendapat dalam tesis. Meskipun pada 

kenyataannya argumentasi juga berperan dalam upaya 

menyanggah atau menolak sebuah pernyataan. 

Argumentasi dapat berwujud pernyataan umum 
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berdasarkan penelitian para ahli dengan sumber 

terpercaya. 

3) Penguatan Pendapat 

Penguatan pendapat berupa penegasan ulang pendapat 

dan argumen yang didukung dengan fakta-fakta yang 

akurat. Bagian ini adalah sebuah kesimpulan untuk 

kembali menegaskan dan memperkuat argumentasi 

dengan didukung fakta. 

b. Kaidah karangan eksposisi 

Dalam kaidah karangan eksposisi, unsur kebahasaan yang 

perlu diperhatikan diantaranya konjungsi, kata leksikal, dan 

pronomina. 

3. Pertemuan ketiga 

a. Langkah – langkah penulisan karangan eksposisi, yaitu: 

1) menentukan topik yang akan disajikan; 

2) menentukan tujuan karangan eksposisi; 

3) memilih data yang sesuai dengan tema; 

4) menyusun kerangka tulisan, dan 

5) pembahasan dengan mengembangkan kerangka 

karangan. 

b. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses penyuntingan 

karangan eksposisi meliputi aspek isi, struktur, dan 

kebahasaan. 

1) Aspek isi  terkait dengan kebermanfaatan dan daya tarik 

masalah, kelugasan argumen, dan kelengkapan fakta.  

2) Aspek struktur penyajian terkait dengan kelengkapan 

dan ketepatan susunan antarbagian karangan yang 

meliputi tesis, rangkaian argumen, serta penegasaan 

ulangnya.  

3) Aspek kaidah kebahasaan, terkait dengan ketepatan 

penggunaan kata sesuai dengan karakteristik dari 
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karangan eksposisi. Penyuntingan aspek kebahasaan 

perlu diarahkan pula pada keefektifan kalimat-

kalimatnya, penggunaan kata, dan penulisan ejaan. 

E. Metode Pembelajaran 

Metode: Experiential learning berbasis multikultural 

F. Media dan Bahan Pembelajaran 

1. Media  

Media yang digunakan dalam proses pembelajaran, yaitu: 

Pertemuan pertama: 

a. Karangan eksposisi dengan judul “Sejarah lezat dari 

semangkuk soto” 

b. Tayangan salindia  

Pertemuan kedua: 

a. Video kebudayaan Indonesia (tradisi) 

b. Karangan eksposisi dengan judul “Budaya mencium 

tangan orang tua yang hampir punah” 

Pertemuan ketiga: 

Video kebudayaan Indonesia (permainan tradisional) 

G. Alat dan Bahan 

a. Spidol & papan tulis 

b. Laptop & LCD proyektor 

c. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

H. Sumber Belajar 

a. Buku Peserta Didik Bahasa Indonesia Kelas VIII 

Kurikulum 2013 Edisi 2017 

b. Buku referensi yang relevan 
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I. Langkah Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 

Pendahuluan 1. Melakukan pembukaan dengan salam 

pembuka, memanjatkan syukur 

kepada Tuhan YME, dan berdoa untuk 

memulai pembelajaran. 

2. Menyiapkan fisik dan psikis peserta 

didik dalam mengawali kegiatan 

pembelajaran. 

3. Mengajukan pertanyaan yang ada 

keterkaitannya dengan pelajaran yang 

akan dilakukan. 

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

pada pertemuan yang berlangsung.  

5. Menjelaskan mekanisme pelaksanaan 

pembelajaran. 

6. Peserta didik dibagikan lembar kerja 

siswa (LKS) oleh guru. 

10 menit 

Inti Experience 

1. Peserta didik membaca intensif contoh 

karangan eksposisi berbasis 

kebudayaan dengan tema makanan 

tradisional, yaitu “Sejarah lezat dari 

semangkuk soto”. 

2. Peserta didik mengidentifikasi 

pengertian serta unsur-unsur yang 

terdapat dalam karangan eksposisi.  

Share  

1. Peserta didik mengemukakan hasil 

temuan mereka perihal pengertian 

60 menit 



Regina Merlin, 2019 
PENERAPAN METODE EXPERIENTIAL LEARNING BERBASIS MULTIKULTURAL DALAM 
PEMBELAJARAN MENULIS KARANGAN EKSPOSISI DI KELAS VIII SMP 
Universitas Pendidikan Indonesia  I  repository.upi.edu  I  perpustakaan.upi.edu 

 

karangan eksposisi serta unsur-unsur 

yang terkandung dalam karangan 

eksposisi. 

Di mana karangan eksposisi adalah 

jenis karangan yang bertujuan untuk 

menjelaskan dan menguraikan suatu 

pokok pikiran yang dapat memperluas 

pandangan atau pengetahuan pembaca 

melalui gaya penulisan yang singkat, 

padat, dan jelas. 

Selain itu, unsur dari karangan 

eksposisi adalah gagasan dan fakta. 

2. Peserta didik mengemukakan 

pengalaman pribadi mereka saat 

menikmati makanan tradisional di 

suatu daerah di depan kelas, misalnya 

es doger makanan khas Bandung. 

Process  

1. Peserta didik mulai menentukan 

pengalaman pribadi saat menikmati 

makanan tradisional yang akan 

dijadikan topik dari karangannya. 

2. Peserta didik menentukan judul 

karangan dan mencari sumber bahan 

penulisan. 

3. Perserta didik membuat kerangka 

karangan. 

4. Peserta didik berdiskusi dengan teman 

atau guru apabila terjadi kesulitan 

dalam menuangkan gagasannya.  

Generalize 

Peserta didik menyimpulkan unsur-unsur 
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yang ada di dalam karangan eksposisi.  

Apply 

Peserta didik menulis karangan eksposisi 

minimal 3 paragraf dengan pengembangan 

unsur-unsur karangan eksposisi yaitu 

gagasan umum (komentar, kritik, saran, 

penilaian, dorongan, dan bujukan yang 

disampaikan oleh penulis kepada pembaca) 

dan fakta (keadaan yang sebenarnya terjadi 

yang berfungsi untuk memperkuat 

gagasan). 

Penutup 1. Guru mempersilakan peserta didik 

untuk bertanya perihal yang telah 

dipelajari. 

2. Peserta didik beserta guru 

menyimpulkan pembelajaran yang 

telah berlangsung. 

3. Guru menutup pembelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

10 menit 

Pertemuan Kedua 

Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 

Pendahuluan 1. Melakukan pembukaan dengan salam 

pembuka, memanjatkan syukur 

kepada Tuhan YME, dan berdoa untuk 

memulai pembelajaran. 

2. Menyiapkan fisik dan psikis peserta 

didik dalam mengawali kegiatan 

pembelajaran. 

3. Mengajukan pertanyaan yang ada 

keterkaitannya dengan pelajaran yang 

10 menit 
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akan dilakukan. 

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

pada pertemuan yang berlangsung.  

5. Peserta didik dibagikan lembar kerja 

siswa (LKS) oleh guru. 

Inti Experience 

1. Peserta didik memerhatikan gambar 

tradisi-tradisi yang terdapat di 

berbagai daerah pada salindia yang 

ditayangkan oleh guru 

2. Peserta didik membaca intensif contoh 

karangan eksposisi berbasis 

kebudayaan dengan tema tradisi, yaitu 

“Budaya mencium tangan orang tua 

yang hampir punah”. 

3. Peserta didik mengidentifikasi struktur 

dan kaidah kebahasaan dalam 

karangan eksposisi tersebut. 

Share 

1. Peserta didik mengemukakan hasil 

temuan mereka perihal struktur dan 

kaidah kebahasaan karangan 

eksposisi. 

Struktur : tesis, argumen, dan 

penegasan. 

Kaidah kebahasaan : konjungsi, kata 

leksikal, dan pronomina. 

2. Peserta didik mengemukakan 

pengalaman pribadi mereka terkait 

tradisi di depan kelas. 

Process 

1. Peserta didik mulai menentukan 

60 menit 



Regina Merlin, 2019 
PENERAPAN METODE EXPERIENTIAL LEARNING BERBASIS MULTIKULTURAL DALAM 
PEMBELAJARAN MENULIS KARANGAN EKSPOSISI DI KELAS VIII SMP 
Universitas Pendidikan Indonesia  I  repository.upi.edu  I  perpustakaan.upi.edu 

 

pengalaman pribadi perihal tradisi di 

daerahnya yang akan dijadikan topik 

dari karangannya. 

2. Peserta didik menentukan judul 

karangan dan mencari sumber bahan 

penulisan. 

3. Peserta didik berdiskusi dengan teman 

atau guru apabila terjadi kesulitan 

dalam menuangkan gagasannya.  

Generalize 

Peserta didik menyimpulkan struktur dan 

kaidah kebahasaan karangan eksposisi. 

Apply 

Peserta didik menulis karangan eksposisi 

minimal 3 paragraf dengan memerhatikan 

kaidah kebahasaan serta mengembangkan 

struktur karangan eksposisi yang terdiri 

dari tesis (bagian yang memperkenalkan 

permasalahan, isu atau pendapat umum), 

rangkaian argumen (pendapat dan fakta 

yang mendukung tesis) dan penegasan 

ulang (penegasan kembali tesis atau 

disebut juga simpulan).  

Penutup 1. Guru mempersilakan peserta didik 

untuk bertanya perihal yang telah 

dipelajari. 

2. Peserta didik beserta guru 

menyimpulkan pembelajaran yang 

telah berlangsung. 

3. Guru menutup pembelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

10 menit 
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Pertemuan Ketiga 

Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 

Pendahuluan 1. Melakukan pembukaan dengan salam 

pembuka, memanjatkan syukur 

kepada Tuhan YME, dan berdoa untuk 

memulai pembelajaran. 

2. Menyiapkan fisik dan psikis peserta 

didik dalam mengawali kegiatan 

pembelajaran. 

3. Mengajukan pertanyaan yang ada 

keterkaitannya dengan pelajaran yang 

akan dilakukan. 

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

pada pertemuan yang berlangsung.  

5. Peserta didik dibagikan lembar kerja 

siswa (LKS) oleh guru. 

10 menit 

Inti Experience 

Peserta didik menyaksikan video yang 

ditayangkan oleh guru, yaitu permainan 

tradisional yang ada di Indonesia. 

Share 

Peserta didik mengemukakan pengalaman 

pribadi mengenai permainan tradisional di 

depan kelas. 

Process 

1. Peserta didik mulai menentukan 

pengalaman pribadi saat memainkan 

permainan tradisional yang akan 

dijadikan topik dari karangannya. 

2. Peserta didik menentukan judul 

karangan dan mencari sumber bahan 

60 menit 
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penulisan. 

3. Perserta didik membuat kerangka 

karangan. 

4. Peserta didik berdiskusi dengan teman 

atau guru apabila terjadi kesulitan 

dalam menuangkan gagasannya.  

Generalize 

Peserta didik menyimpulkan tahapan 

penulisan karangan eksposisi yang tepat. 

Apply 

Peserta didik menuliskan teks eksposisi 

secara tuntas. 

Penutup 4. Guru mempersilakan peserta didik 

untuk bertanya perihal yang telah 

dipelajari. 

5. Peserta didik beserta guru 

menyimpulkan pembelajaran yang 

telah berlangsung. 

6. Guru menutup pembelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

10 menit 

 

J. Penilaian Hasil Pembelajaran 

1. Penilaian pengetahuan 

a. Pertemuan pertama 

Buatlah sebuah karangan eksposisi dengan 

memperhatikan: 

1) Tema makanan tradisional. 

2) Tulislah judul karangan yang menarik. 

3) Karangan terdiri minimal 3 paragraf. 
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4) Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan 

benar. 

b. Pertemuan kedua 

Buatlah sebuah karangan eksposisi dengan 

memperhatikan: 

1) Tema tradisi.  

2) Tulislah judul karangan yang menarik. 

3) Karangan terdiri minimal 3 paragraf. 

4) Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan 

benar. 

c. Pertemuan ketiga 

Buatlah sebuah karangan eksposisi dengan 

memperhatikan: 

1) Tema permainan tradisional. 

2) Tulislah judul karangan yang menarik. 

3) Karangan terdiri minimal 3 paragraf. 

4) Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan 

benar. 

2. Instrumen penilaian 

Aspek Penilaian Skor 

Isi gagasan yang dikemukakan 30 

Organisasi Isi 25 

Tata bahasa 20 

Struktur dan kosa kata 15 

Ejaan 10 
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Contoh Karangan Eksposisi pada Pertemuan Pertama 

Sejarah Lezat dari Semangkuk Soto 

Soto merupakan salah satu makanan dengan varian yang banyak di 

Indonesia. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki variannya sendiri untuk 

makanan lezat yang satu ini, sebut saja soto betawi, soto kudus, soto makasar, dan 

masih banyak variannya yang lain. Bahan dan bumbu yang digunakan di tiap 

daerah pun berbeda tergantung dengan selera warga lokal di wilayah tersebut. 

Namun, terdapat satu hal yang menjadi benang merah antara satu jenis soto 

dengan yang lainnya, yaitu warna kuah yang cenderung kuning. Walaupun saat ini 

soto memiliki isi yang lebih bervariasi baik berupa daging maupun jeroan, tetapi 

jika dilihat dari asal katanya pada masa lalu makanan ini lebih banyak berisi 

jeroan.  

Dahulu soto memiliki nama cau do, seiring berjalannya waktu nama cau 

do berubah menjadi soto yang disebabkan oleh semakin dikenalnya makanan ini 

dan perubahan penyebutan kata tersebut menjadi lebih mudah dan familiar bagi 

banyak orang. Sejak dulu hingga saat ini, makanan berkuah ini bukanlah sebuah 

makanan mewah yang dinikmati oleh kalangan penguasa. Makanan ini lebih 

banyak dinikmati oleh kalangan menengah ke bawah dengan dijajakan 

menggunakan pikulan pada masa lalu. Seiring perkembangan waktu, pikulan tadi 

berubah menjadi gerobak. Aksesori serupa gerobak atau pikulan ini hingga saat 

ini pun biasanya masih digunakan oleh beberapa warung soto. Penggunaan santan, 

koyah, tauge, bihun, bawang goreng, kentang, dan beragam bahan lainnya 

merupakan hal yang berbeda-beda di tiap daerah tergantung dengan selera lokal. 

Perbedaan ini lah yang justru menjadikan makanan ini menjadi sangat disukai 

oleh banyak kalangan di seluruh Indonesia. 

(disadur dari: https://www.merdeka.com) 

 

  

https://makassar.merdeka.com/
https://www.merdeka.com/
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Contoh Karangan Eksposisi pada Pertemuan Kedua 

Budaya Mencium Tangan Orang Tua yang Hampir Punah 

Tesis 

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya. Direktorat Warisan dan 

Diplomasi Budaya, Ditjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Kemendikbud) menyatakan sejak 2009 hingga 2017, setidaknya ada 7.241 karya 

budaya yang tercatat dan ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. 

Karya budaya tak benda itu antara lain adat istiadat masyarakat, ritus, dan 

perayaan-perayaan; pengetahuan dan kebiasaan perilaku alam dan semesta; serta 

kemahiran kerajinan tradisional. Dari zaman dahulu, kebudayaan Indonesia sudah 

melekat pada jati diri bangsa Indonesia. Semua kebudayaan itu sangat beragam 

dan berbeda antara wilayah yang satu dan wilayah yang lain. Namun, di era 

globalisasi seperti ini banyak nilai kebudayaan dalam masyarakat Indonesia yang 

mulai luntur bahkan sudah ada yang menghilang. Salah satu budaya yang hampir 

punah adalah budaya mencium tangan orang tua. Hal tersebut disebabkan oleh 

masuknya budaya barat yang banyak memengaruhi generasi zaman sekarang.  

Argumentasi 

Mencium tangan orang tua adalah kewajiban semua anak kepada orang tuanya 

sebelum memulai aktivitas, misalnya sebelum berangkat sekolah, sebelum 

berpergian. Mencium tangan orang tua bukan hanya dilakukan sebelum memulai 

aktivitas, tetapi juga setelah melakukan aktivitas, misalnya saat pulang dari 

sekolah. Akan tetapi, kenyataannya kebudayaan ini mulai mengalami pergeseran, 

banyak anak zaman sekarang yang mulai meninggalkan kebudayaan ini dan 

menganggapnya kuno. Padahal mencium tangan orang tua merupakan bentuk rasa 

hormat kepada orang tua. Yakin bahwa restu Tuhan bergantung pada restu orang 

tua. Namun, tradisi mencium tangan orang tua saat ini sudah mulai tergerus oleh 

zaman dan mulai luntur. Nilai-nilai kesopanan mulai tergerus zaman karena 

banyak pemuda saat ini sudah mulai terpengaruh budaya barat atau terkena 

dampak westernisasi, seperti pergi keluar rumah tanpa berpamitan terhadap orang 

tua, tidak mengucapkan salam sebelum dan sesudah berpergian dari rumah. Oleh 

sebab itu, kalangan pemuda zaman ini sudah mulai meninggalkan budaya 

kesopanan. 
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Penegasan ulang pendapat 

Generasi penerus bangsa sangat memiliki andil dalam melestarikan tradisi yang 

ada di Indonesia sehingga tradisi ini tidak luntur oleh perkembangan zaman dan 

tetap melekat pada jati diri masyarakat Indonesia. Tradisi ini menjadi salah satu 

identitas suatu bangsa yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan dan 

kesopanan.  Oleh sebab itu perlu penyikapan yang lebih bijak dari generasi 

penerus bangsa dalam mengadopsi/ menerima budaya asing yang masuk secara 

pesat di Indonesia. 

(disadur dari: dikaespero.blogspot.com) 

F. Validitas Instrumen 

Nurgiantoro (2014, hlm. 154-155) menyatakan bahwa validitas 

berkaitan dengan ranah yang akan diukur dengan alat yang dipakai untuk 

mengukur serta skor hasil pengukurannya. Analisis rasional dan analisis 

data empiris merupakan beberapa cara yang dapat digunakan untuk 

mengukur validasi sebuah instrumen. Analisis rasional atau pertimbangan 

logis dibedakan menjadi dua macam, yaitu validasi isi (content validity) 

dan validitas konsep atau konstruk (construct validity). Berdasarkan data 

empirik atau disebut juga validitas empiris, validitas dibedakan menjadi 

dua macam, yaitu validitas sejalan (concurrent validity) dan validitas 

ramalan (predictive validity). 

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah pedoman 

penilaian tes menulis karangan eksposisi, maka validitas yang digunakan 

adalah validitas isi (content validity). Gronlund (dalam Nurgiantoro, 2014, 

hlm. 155) menyatakan bahwa validitas isi sebagai proses penentuan 

seberapa jauh suatu alat tes menunjukkan kerelevansian dan keterwakilan 

terhadap ranah tugas yang diukur. Dalam pembuatan instrumen ini 

didasarkan pada kurikulum yang disesuaikan dengan bahan pengajaran, 

kemudian instrumen tersebut dikonsultasikan kepada ahlinya (expert 

judgement), yaitu Dr. Isah Cahyani, M.Pd. selaku dosen pembimbing 

skripsi. Setelah melakukan konsultasi dan beberapa penyesuaian maka 

instrumen penelitian yang berupa pedoman penilaian menulis karangan 

eksposisi dinyatakan valid dan dapat digunakan.  
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G. Prosedur Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini melalui tiga tahap, yaitu sebagai berikut. 

1. Tahap Praeksperimen 

Pada tahap ini dilakukan pretest terhadap kelas eksperimen dan 

kelas kontrol untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik 

dalam menulis karangan eksposisi. 

2. Tahap Eksperimen 

Setelah melakukan pretest, tahap selanjutnya adalah tahap 

pemberian perlakuan (treatment). Pada tahap ini terdapat 

perbedaan perlakuan yang diterima pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol.  

Kelas eksperimen dalam penelitian ini adalah kelas VIII-J SMP 

Negeri 2 Bandung tahun ajaran 2018/2019 yang berjumlah 32 

orang. Pada kelas ini, peserta didik akan mendapat perlakuan 

berupa pembelajaran menulis karangan eksposisi dengan metode 

experiential learning berbasis multikultural. 

Adapun kelas kontrol dalam penelitian ini, yaitu kelas VIII-I 

SMP Negeri 2 Bandung tahun ajaran 2018/2019 yang berjumlah 31 

orang. Pada kelas ini, peserta didik tidak mendapat perlakuan 

khusus seperti kelas eksperimen. Dalam proses pembelajaran 

menulis karangan eksposisi dilakukan secara konvensional atau 

cara yang biasa dilakukan oleh guru. 

Tabel 3.8 

Jadwal Penelitian Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

No Kegiatan Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

1. Pretest 25 Maret 2019 27 Maret 2019 

2. Perlakuan 1 26 Maret 2019 28 Maret 2019 

3. Perlakuan 2 28 Maret 2019 10 April 2019 

4. Perlakuan 3 10 April 2019 - 

5. Posttest 15 April 2019 12 April 2019 
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3. Tahap Pascaeksperimen 

Setelah melakukan eksperimen atau perlakuan, tahap terakhir 

adalah pemberian posttest pada kedua kelas. Pada tahap ini kedua 

kelas diberikan posttest dengan sedikit perbedaan pada saat pretest. 

Perbedaan ini terdapat pada tema karangan yang harus ditulis. Jika 

pada tahap pretest tema karangan eksposisi tidak ditentukan atau 

bebas, sedangkan dalam tahap posttest ini tema tulisan telah ditentukan 

yaitu tema kebudayaan. Kegiatan posttest ini dilakukan untuk melihat 

apakah terdapat berbedaan antara kelas eksperimen yang melakukan 

pembelajaran dengan metode experiential learning berbasis 

multikultural dengan kelas kontrol yang melakukan pembelajaran 

secara konvensional. Selain itu, untuk membandingkan nilai 

pencapaian pretest dan posttest pada setiap peserta didik, apakah hasil 

menulis karangan eksposisi peserta didik sama, meningkat atau 

menurun. 

H. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

tes. Arikunto (2013, hlm. 193) menyatakan bahwa teknik pengumpulan 

data yang berupa tes dapat digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya, 

serta besarnya kemampuan objek yang diteliti.  

Dalam penelitian ini hal yang akan diukur adalah kemampuan menulis 

karangan eksposisi peserta didik yang berkaitan dengan pembelajaran 

menulis karangan eksposisi dengan menggunakan metode experiential 

learning berbasis multikultural maka peserta didik akan diberikan tes 

berupa menulis karangan eksposisi sehingga didapatkan data berupa hasil 

tes menulis peserta didik. 

I. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan dilakukan setelah semua data terkumpul dengan 

melakukan perhitungan statistik. Data yang dimaksud adalah nilai pretest 

dan nilai posttest peserta didik dalam menulis karangan eksposisi. Adapun 

langkah-langkah dalam pengolahan data adalah sebagai berikut.  
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1. Menentukan Hasil Pretest dan Posttest 

Hasil pretest dan posttest di kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dinilai oleh tiga orang penilai dengan pedoman penilaian yang telah 

dibuat sebelumnya. Adapun lagkah-langkah analisis data tersebut 

adalah sebagai berikut. 

a. Memeriksa dan menganalisis hasil pretest dan posttest peserta 

didik di kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

b. Menentukan skor dari hasil pretest dan posttest, kemudian diolah 

menjadi nilai dengan rumus: 

Nilai = Skor yang diperoleh x 100 

     Skor maksimal 

c. Hasil penilaian dari ketiga penilai dirata-ratakan 

Nilai akhir = p1+p2+p3 

      3 

Tabel 3.9 

Kategori Penilaian Karangan Eksposisi Berdasarkan  

Skala Nilai 

Skala Nilai Kategori 

86-100 Baik Sekali 

76-85 Baik 

56-75 Cukup 

10-55 Kurang  

(Nurgiyantoro, 2014, hlm. 253) 

2. Uji Reliabilitas Antarpenimbang 

Uji reliabilitas antarpenimbang digunakan untuk mengetahui 

tingkat reliabilitas penilaian antar penilai. Hal ini bertujuan agar tidak 

hanya terjadi unsur subjektifitas, tetapi juga objektifitas. 

Uji reliabilitas ini menggunakan bantuan software SPSS versi 17.0. 

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. 

a. Membuka program SPSS versi 17.0. 

b. Memasukan data nilai pretest dan posttest kelas eksperimen 

atau kelas kontrol pada halaman data view. 
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c. Klik Analyze >> Scale >> Reliability Analysis.  

d. Klik variabel (data yang sudah dimasukkan) ke kotak items. 

e. Klik Alpha. 

f. Klik OK. 

g. Hasil uji reliabilitas akan muncul di layar komputer. 

h. Membandingkan nilai signifikansi yang terdapat pada tabel 

hasil dengan signifikansi 0.05. 

i. Jika nilai Cronbach Alpha > 0.05 = reliabel (dapat dipercaya). 

j. Jika nilai Cronbach Alpha < 0.05 = tidak reliabel (tidak dapat 

dipercaya). 

Setelah mendapatkan hasil uji reliabilitas antar penimbang, 

selanjutnya merujuk pada tabel Guilford untuk melihat hasil dari 

penilaian ketiga penilai apakah reliabel atau tidak. 

Tabel 3.10 

Tabel Guilford 

Rentang Kriteria 

0,80 – 1,00 Reliabilitas sangat tinggi 

0,60 – 0,80 Realibilitas tinggi 

0,40 – 0,60 Realibilitas sedang 

0,20 – 0,40 Realibilitas rendah 

0,00 – 0,20 Realibilitas sangat rendah 

(Arikunto, 2013, hlm. 339) 

3. Uji Normalitas 

Uji normalitas nilai pretest dan posttest data dua kelas dilakukan 

dengan menggunakan bantuan software SPSS versi 17.0 dengan 

signifikansi 0,05. Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui 

distribusi data yang akan digunakan dalam penelitian berdistribusi 

normal atau mendekati normal. Peneliti menggunakan Uji 

Korlmorgov-Smirnov. Data berdistribusi secara normal jika taraf 

signifikasi yang ditunjukkan pada aplikasi SPSS > 0,05 maka Ho akan 

berterima. Jika nilai signifikansi yang ditunjukkan pada SPSS < 0,05 
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maka data tidak berdistribusi secara normal sehingga Ho ditolak. 

Pasangan hipotesis nol dan hipotesis tandingannya adalah: 

Ho : sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 

Ha : sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. 

a. Membuka program SPSS versi 17.0. 

b. Memasukan data nilai pretest dan posttest kelas eksperimen 

dan kelas kontrol pada halaman data view. 

c. Data pretest kelas eksperimen diberi label 1. Data posttest kelas 

eksperimen diberi label 2. Data pretest kontrol diberi label 3. 

Data posttest kontrol diberi label 4. 

d. Klik Analyze >> Descriptive Statistcs >> Explore 

e. Memasukkan nilai pada kotak dependent list dan kelas pada 

kotak factor list. 

f. Klik Plots >> Normality plots with tests >>Continue 

g. Klik OK. 

h. Hasil uji normalitas akan muncul di layar komputer. 

i. Membandingkan nilai signifikansinya dengan 0.05. 

j. Jika nilai Sig. (2-tailed) > 0.05 = normal. 

k. Jika nilai Sig. (2-tailed) < 0.05 = tidak normal. 

4. Uji Homogenitas Varians 

Uji homogenitas dilakukan dengan menggunakan bantuan software 

SPSS versi 17.0. Uji ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

apakah varians populasi homogen (sama) atau heterogen (tidak sama). 

Pedoman dalam pengambilan keputusan ialah sebagai berikut. 

Ho : Nilai sig. atau signifikansi < 0,05 artinya data berasal dari data 

populasi yang mempunyai varians heterogen (tidak sama). 

Ha : Nilai sig. atau signifikansi > 0,05 artinya data berasal dari 

populasi yang mempunyai varians homogen (sama). 

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. 

a. Membuka program SPSS versi 17.0. 
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b. Memasukan data nilai pretest atau posttest kelas eksperimen 

dan kelas kontrol pada halaman data view.  

c. Memberikan kode 1 untuk kelas eksperimen dan kode 2 untuk 

kelas kontrol. 

d. Klik Analyze >> Descriptive Statistics >> Explore. 

e. Pada kotak dialog Explore, bagian kotak Dependent List 

masukkan variabel nilai, dan pada kotak factor list masukkan 

variabel kelas. 

f. Klik Plots lalu pada bagian Spread vs level with Levene Test 

pilih Power Estimation. 

g. Klik Continue >> OK. 

h. Hasil uji homogenitas akan muncul di layar komputer. 

i. Jika nilai Sig. based on mean > 0.05 maka varians data adalah 

homogen. 

j. Jika nilai Sig. based on mean < 0.05 maka varians data tidak 

homogen. 

5. Uji Hipotesis 

Setelah melakukan uji normalitas dan uji homogenitas, uji 

selanjutnya yang dilakukan adalah uji hipotesis. Dalam uji hipotesis 

peneliti menggunakan uji statistik parametrik dan uji non parametrik. 

Uji statistik parametrik (uji-t) digunakan apabila data berdistribusi 

normal, sedangkan uji non parametrik digunakan apabila data 

berdistribusi tidak normal. Rumus hipotesis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

Ho : μ1 > μ2 

Ha : μ1 < μ2 

Keterangan:  

Ho : tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan 

menulis karangan eksposisi peserta didik yang mengikuti pembelajaran 

menggunakan metode experiential learning berbasis multikultural 

dengan peserta didik yang mengikuti pembelajaran secara 

konvensional. 
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Ha : terdapat perbedaan yang signifikan antara peserta didik yang 

mengikuti pembelajaran menggunakan metode experiential learning 

berbasis multikultural dengan peserta didik yang mengikuti 

pembelajaran secara konvensional. 

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. 

a. Membuka program SPSS versi 17.0. 

b. Memasukkan data nilai posttest kelas eksperimen dan kelas 

kontrol pada halaman data view. 

c. Memberikan kode 1 untuk kelas eksperimen dan kode 2 untuk 

kelas kontrol. 

d. Klik Analyze >> Compare Means >> Independent Sampel T-

Test. 

e. Masukkan variabel nilai pada kotak test variable(s) dan 

variabel kelas pada kotak grouping variable.  

f. Klik kotak define groups, pada kotak group 1 isikan 1 dan pada 

kotak group 2 isikan 2.  

g. Klik Continue >> OK. 

h. Hasil uji-t akan muncul di layar komputer. 

i. Jika nilai Sig. (2-tailed)  > 0.05 maka Ho berterima dan Ha 

ditolak. 

j. Jika nilai Sig. (2-tailed) < 0.05 maka Ha diterima dan Ho 

ditolak. 

 


