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BAB III 

MÉTODE PANALUNGTIKAN 

 

Dina ieu bab dipedar ngunaan (1) desain panalungtikan, (2) partisipan, (3)  

populasi jeung sampel, (4) instrumén panalungtikan, (5) prosedur panalungtikan, 

jeung (6) analisis data. 

 

3.1 Desain Panalungtikan 

Dina ieu panalungtikan ngagunakeun pamarekan kuantitatif kalawan métode 

ékspérimén murni (True Ekperimental Design). Nurutkeun Alwasilah (2012, kc. 29), 

Istilah ‘ékspérimén’ nuduhkeun ayana ‘kontrol’ kana data anu diaksés ku 

panalungtik. Ku kituna, subjék panalungtikan dibagi dua kelompok, nyaéta 

kelompok éksperimén jeung kelompok kontrol. Kelompok ékspérimén nyaéta 

kelompok anu ngagunakeun métode kolaborasi, sedengkeun kelompok kontrol 

nyaéta kelompok anu teu ngagunakeun métode kolaborsai. 

Tés nu digunakeun pikeun mikanyaho bédana kamampuh nulis ti unggal 

kelompok anu ngagunakeun métode kolaborasi jeung anu teu ngagunakeun métode 

kolaborasi. Rarancang tés awal jeung tés ahir dina ieu panalungtikan saperti ieu di 

handap. 

 

Tabél 3.1 

Rarancang Panalungtikan 

Kelompok Pre-test Perlakuan Post-test 

E O
1
 Xe O

2
 

K O
3
 Xk O

4
 

 

Katerangan: 

e : kelompok ékspérimen 

k : kelompok kontrol 

O
1
 : tés awal nulis guguritan kelompok ékspérimen 

O
2
 : tés ahir nulis guguritan kelompok ékspérimen 

O
3
 : tés awal nulis guguritan kelompok kontrol 

O
4
 : tés ahir nulis guguritan kelompok kontrol 

Xe : pangajaran nulis guguritan ngagunakeun métode kolaborasi. 
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Xk : pangajaran nulis guguritan teu ngagunakeun métode kolaborasi. 

Dina ieu panalungtikan aya dua kelompok nyaéta kelompok ékspérimén anu 

ngagunakeun métode kolaborasi jeung kelompok kontrol anu teu ngagunakeun 

métode kolaborasi. Saacan ngalaksanakeun treatment pangajaran nulis guguritan, 

dilaksanakeun pre-test pikeun mikanyaho bédana kamampuh nulis guguritan 

kelompok ékspérimén jeung kelompok kontrol. Hasil pre-test dianggap alus lamun 

peunteun kelompok ékspérimén teu béda jauh jeung peunteun kelompok kontrol. 

Sanggeus ngalaksanakeun pre-test, kelompok ékspérimén jeung kelompok kontrol 

masing-masing dilaksanakeun pangajaran nulis guguritan ngagunakeun métode 

kolaborasi jeung teu ngagunakeun métode kolaborasi pikeun mikanyaho bédana 

kamampuh nulis guguritan nu ngagunakeun métode kolaborasi jeung nu teu 

ngagunakeun métode kolaborasi. 

3.2 Populasi jeung Sampel 

3.2.1 Populasi 

Nurutkeun Arikunto (2013, kc. 173) populasi nyaéta sakabéh subjék 

panalungtikan. Dumasar éta wangenan, anu dijadikeun populasi dina ieu 

panalungtikan nyaéta siswa kelas X SMK Kartika XIX-1 Bandung, jumlah kelas X 

aya 5 kelas, nyaéta kelas TSM (Teknik Sepeda Motor), TKR (Teknik Kendaraan 

Ringan), TL ( Teknik Instalasi Tenaga Listrik), TKJ (Teknik Komputer Jaringan), 

jeung TP (Teknik Pemesina). 

Tabel 3.2 

Populasi Panalungtikan 

No. Kelas Jumlah 

1. X TSM 28 

2. X TKR 28 

3. TL 30 

4. X TKJ 30 

5. X TP 30 

3.2.2 Sampel 

Nurutkeun Arikunto (2013, kc. 174), sampel nyaéta sawaréh atawa wakil 

populasi anu ditalungtik. Anapon téknik anu digunakeun dina nangtukeun sampel 

nyaéta téknik random. Téknik random bisa dipaké lamun populasina dianggap 

miboga karakter anu sarua atawa ngadeukeutan homogén kalawan jumlah anu 
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kawilang loba. Ku kituna, dina ieu panalungtikan dipilih sampel ku cara diundi 

pikeun nangtukeun kelompok kontrol jeung kelompok ékspérimén. Dumasar kana 

hasil undian, dimeunangkeun kelas TSM (Teknik Sepeda Motor) jadi kelompok 

kontrol sedengkeun kelas TKJ (Teknik Kendaraan Jaringan) jadi kelompok 

ékspérimén. 

Tabel 3.3 

Sampel Panalungtikan 

No. Sampel Kelas Jumlah 

1. Kelas Ékspérimen X TKJ 30 

2. Kelas Kontrol X TSM 28 
 

3.3 Téknik jeung Instrumén Panalungtikan 

Instrumén anu digunakeun dina ieu panalungtikan nyaéta instrumén téskalayan 

wangun soal nulis guguritan. Tés anu digunakeun panalungtik dina ieu panalungtikan 

nyaéta tés nulis guguritan maké patokan pupuh asmarandana. Ieu di handap 

mangrupa soal unjuk kerja anu dibérékeun ka siswa. 

Dina prak-prakanana, aya sababaraha téknik panalungtikan anu kudu 

dilakukeun ku panalungtik, nyaéta téknik ngumpulkeun data jeung téknik ngolah 

data anu ngawengku analisis data jeung bédana kamampuh nulis guguritan siswa anu 

ngagunakeun métode kolaborasi jeung anu ngagunakeun métode konvénsional. 

3.3.1 Téknik Ngumpulkeun Data 

Téknik anu digunakeun dina ieu panalungtikan nyaéta téknik tés kalayan 

wangun soal nulis guguritan. Tés dilaksanakeun dua kali dina unggal kelompok, tés 

nu kahiji pre-test nyaéta ngukur kamampuh siswa saméméh ngagunakeun métode 

pangajaran nulis guguritan, tés nu kadua post-test nyaéta ngukur kamampuh siswa 

sabada ngagunakeun métode pangajaran nulis guguritan. Kelompok kontrol 

ngagunakeun métode konvénsional, sedengkeun kelompok ékspérimén ngagunakeun 

métode kolaborasi. 

Soal tés digunakeun pikeun ngumpulkeun data kamampuh nulis guguritan  

siswa kelas X SMK Kartika XIX-1 Bandung. Tés dina ieu panalungtikan téh nyaéta 

lembar soal anu eusina wangun paréntah nulis guguritan. Tés anu digunakeun dina 

ieu panalungtikan saperti ieu di handap. 

 

 Pék jieun guguritan anu panjangna dua pada ngagunakeun patokan 

pupuh asmarandana kalawan merhatikeun aturan-aturanana! 
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Gambar 3.1 

Soal Pre-test jeung Post-test 

3.4 Prosedur Panalungtikan 

Dina raraga ieu panalungtikan, aya sawatara tahapan kagiatan anu kudu 

dipilampah, nyaéta tahap tatahar jeung tahap pelaksanaan. 

1) Tahap Tatahar 

Tahap tatahar mangrupa léngkah mimiti anu dilaksanakeun dina ieu 

panalungtikan, nyaéta: 

a. ngaidéntifikasi masalah pikeun mikanyaho kondisi siswa jeung masalah anu 

aya di lapangan pikeun bahan tinimbangan dina ngalaksanakeun ieu 

panalungtikan; 

b. ngajukeun judul panalungtikan sanggeus ngaidéntifikasi masalah anu aya di 

sakola; 

c. ngajukeun proposal skripsi; 

d. ngajukeun perijinan; 

e. nyusun instrumén panalungtikan pikeun ngalaksanakeun panalungtikan ka 

sakola SMK Kartika XIX-1 Bandung; 

f. révisi instrumén panalungtikan 

2) Tahap Pelaksanaan 

Léngkah-léngkah pelaksanaan panalungtikan nyaéta ieu di handap. 

a. Ngalaksanakeun tés awal (pre-test) ka kelompok kontrol jeung kelompok 

ékspérimén, pikeun mikanyaho tingkat kamampuh nulis guguritan siswa 

saacan dilaksanakeun treatment. 

b. Ngalaksanakeun pangajaran nulis guguritan.  Dina ieu prosés métode 

kolaborasi digunakeun dina pangajaran nulis guguritan di kelas ékspérimén, 

sedengkeun kelas kontrol teu ngagunakeun métode kolaborasi (konvénsional). 

c. Sanggeus dilaksanaken treatment ka kelompok kontrol jeung kelompok 

ékspérimén, langsung dimeunangkeun hasil post-test anu diolah ngagunakeun 

program SPSS PASW versi 18. 

3) Tahap Ngolah Data 

Tahap ngolah data dina ieu panalungtikan nyaéta ieu di handap. 
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a. Ngolah hasil data awal 

b. Ngolah hasil data ahir 

c. Nyusun laporan hasil tina panalungtikan. 

 

3.6 Analisis Data 

Nurutkeun Sugiyono (2013, kc. 207) analisis data nyaéta ngumpulkeun data 

dumasar variabel jeung jenis réspondén, tabulasi data dumasar variabel ti sakabéh 

réspondén, medar data unggal variabel anu ditalungtik, ngalaksanakeun itungan 

pikeun ngajawab rumusan masalah, jeung ngalaksanakeun itungan pikeun nguji 

hipotésis anu geus diajukeun. 

Aya sababaraha léngkah anu dilakukeun dina nganalisis data hasil kamampuh 

nulis guguritan kelompok kontrol jeung kelompok ékspérimén. 

1) Mariksa hasil karangan siswa tina pre-test jeung post-test kelompok kontrol 

jeung kelompok ékspérimén dumasar kana genep aspék dina rubrik Tabél 3.4 

di handap. 

Tabel 3.4 

Skala Skor Aspék Kamampuh Nulis Guguritan 

No. Indikator Déskripsi Skor 
Skor 

Maks. 

1. Guru Lagu 

Guru lagu dina unggal padalisan luyu 

jeung patokan pupuh asmarandana. 

Diwangun ku dua pada. 

Guru lagu dina unggal padalisan masih 

kénéh aya anu teu luyu jeung patokan 

pupuh asmarandana. Diwangun ku dua 

pada. 

Guru lagu dina unggal padalisan loba 

kénéh anu teu luyu jeung patokan pupuh 

asmarandana. Diwangun ku sapada. 

4 
 

 

 
 
 

 

3 
 

 
 

2 

 

4 

2.  Guru Wilangan 

Guru wilangan dina unggal padalisan 

luyu jeung patokan pupuh asmarandana. 

Diwangun ku dua pada. 

Guru wilangan dina unggal padalisan 

masih kénéh aya anu teu luyu jeung 

patokan pupuh asmarandana. Diwangun 

ku dua pada. 

Guru wilangan dina unggal padalisan 

loba kénéh anu teu luyu jeung patokan 

pupuh asmarandana. Diwangun ku 

sapada. 

4 
 

 

 

 

 

 

3 

 
 
 

2 

 

4 
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No. Indikator Déskripsi Skor 
Skor 

Maks. 

3. Pedotan 

Pedotan dina unggal padalisan luyu 

jeung aturan. 

Pedotan dina unggal padalisan masih 

kénéh aya anu teu luyu jeung aturan. 

Pedotan dina unggal padalisan loba 

kénéh anu teu luyu jeung aturan. 

4 

 
 

3 

 
 

2 

4 

4. Purwakanti 

Purwakanti aya dina unggal pada jeung 

padalisan. 

Purwakanti ngan aya dina sababaraha 

padalisan wungkul. 

Purwakanti teu aya dina unggal pada 

jeung padalisan. 

4 

 
 

3 

 
 

2 

4 

5. Gaya Basa 

Gaya basa anu dipaké asli tur merenah. 

Gaya basa anu dipaké asli tapi kurang 

merenah. 

Gaya basa anu dipaké teu asli tur teu 

merenah. 

4 

 
3 

 
 

2 

4 

6. Diksi 

Sakabéh diksi luyu jeung ma’na, ogé pas 

jeung kecap-kecap séjén dina unggal 

pada jeung padalisan. 

Salasahiji diksi teu luyu jeung ma’na, 

ogé kurang pas jeung kecap-kecap séjén 

dina unggal pada jeung padalisan. 

Sababaraha diksi teu luyu jeung ma’na, 

ogé teu pas jeung kecap-kecap séjén 

dina unggal pada jeung padalisan. 

4 
 

 

 

3 

 
2 

 

4 

 

2)  Méré peunteun jeung nganalisis hasil pre-test jeung post-test nulis guguitan 

kelompok kontrol jeung kelompok ékspérimén, kalawan ngagunakeun rumus: 
Jumlah skor

Jumlah skor maksimum
 x 100 

3) Ngasupkeun peunteun kana tabél ieu di handap. 

Tabél 3.4 

Tabél Peunteun Pre-test jeung Post-test Nulis Guguritan 

Siswa 
Aspék Kamampuh Nulis Guguritan Ʃ P K 

GL G P Pk GB D    

1.          

2.          

jst.          

Katerangan: 

GL = Guru Lagu 

GW = Guru Wilangan 

P =Pedotan 

Pk =Purwakanti 

GB = Gaya Basa 
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D = Diksi atawa Pilihan Kecap 

Ʃ = Jumlah Skor 

P =  Peunteun 

K = Kategori (mampuh jeung can mampuh) 

KKM   : 75 

Peunteun Maksimal : 100 

3.6.1 Uji Sipat Data 

Panalungtikan anu ngagunakeun analisis data ku uji-t, nyangkaruk dua sarat 

anu kudu dicumponan nyaéta uji normalitas jeung uji homogénitas (Arikunto, 2013, 

kc. 357). Data kuantitatif dina ieu panalungtikan baris dianalisis ngagunakeun 

program SPSS PASW versi 18. Data nu dianalisis nyaéta pre-test jeung post-test 

kelompok kontrol jeung kelompok ékspérimén. 

1) Uji Normalitas 

Pikeun nalungtik normal atawa henteuna hiji data panalungtikan. Dina ieu 

panalungtikan diuji normalitas sebaran data skor nulis guguritan kelompok kontrol 

jeung kelompok ékspérimén. Ngitung uji normalitas ngagunakeun program SPSS 

PASW versi 18, data disebut normal lamun indéks anu dimeunangkeun boh 

Kolmogorov- Smirnov boh Shapiro-Wilk nyaéta P > 0,05. 

2) Uji Homogenitas 

Pikeun mikanyaho homogén atawa henteuna varian suber data. Uji 

homogénitas dianalisis ngagunakeun program SPSS PASW versi 18. Tina hasil tés 

bakal katitén taraf signifikansi kelompok kontrol jeung kelompok ékspérimén, taraf 

signifikansi dianggap homogén lamun indéks anu dimeunangkeun boh Kolmogorov- 

Smirnov boh Shapiro-Wilk nyaéta P > 0,05.. 

3.6.2 Uji Hipotésis 

Uji hipotésis dilakukeun pikeun nguji ditarima atawa henteuna hipotésis. 

Saumpama data hasil uji normalitas miboga distribusi data anu normal, éta data téh 

nguji hipotésisna ngagunakeun statistik paramétris kalawan ngagunakeun t-tés 

ngagunakeun Program SPSS PASW versi 18, sedengkeun saumpama éta data 

miboga distribusi anu teu normal, nguji hipotésisna ngagunakeun statistik non-

paramétris. 

Pikeun nangtukeun ditarima atawa henteuna hipotésis dumasar kana kritéria 

ieu di handap. 
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Ha (Hipotesis alternatif) = Aya béda nu signifikan antara kemampuh nulis guguritan 

siswa nu ngagunakeun métode kolaborasi jeung siswa nu ngagunakeun métode 

konvensional. 

H0 (Hipotesis nol) = Teu aya béda nu signifikan antara kemampuh nulis guguritan 

siswa nu ngagunakeun métode kolaborasi jeung siswa nu ngagunakeun métode 

konvensional. 

 


