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BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif

dengan jenis penelitian eksperimen semu atau bisa disebut juga dengan metode

metode eksperimen kuasi (quasi experimen research). Penggunaan metode penelitian

ini disebabkan karena penelitian eksperimental merupakan suatu metode yang

sistematis dan logis untuk menjawab pertanyaan: ‘’Jika sesuatu dilakukan pada

kondisi-kondisi yang dikontrol dengan teliti, apakah yang akan terjadi?’’ selain itu

penelitian eksperimen juga dapat diartikan sebagai sebuah studi yang objektif,

sistematis, dan terkontrol untuk memprediksi atau mengontrol fenomena (Syamsuddin

dan Damaianti, 2015, hlm. 150).

Konsep penelitian eksperimen kuasi ini merupakan sebuah rancangan yang ideal.

Melalui penggunaan penelitian eksperimen kuasi, penelitian akan mengetahui apakah

ada atau tidaknya hubungan yang signifikan antara dua variabel. Variabel pertama

adalah variabel terikat berupa kemampuan menulis teks narasi. Sedangkan variabel

yang kedua adalah variabel bebas berupa Teknik think-tallk-write dan media komik

tanpa teks sebagai media pembelajaran. Sehingga metode penelitian ini akan

membuktikan mengenai hipotesis penelitian mengenai adanya perbedaan penerapan

Teknik think-tallk-write dengan media komik tanpa teks dalam pembelajaran menulis

teks narasi peserta didik kelas VII SMP.

3.2 Desain Penelitian

Desain Penelitian yang digunakan adalah quasi experiment (eksprimen semu)

yaitu desain Nonequivalent Control Group Design (Sugiyono, 2011, hlm.79).

Penelitian ini dilakukan dengan memberikan perlakuan kepada kelompok eksperimen

dan menyediakan kelompok kontrol sebagai pembanding. Penetapan jenis penelitian

quasi eksperimen ini sengan alasan bahwa penelitian ini berupa penelitian pendidikan

yang menggunakan manusia sebagai subjek penelitian. Manusia tidak ada yang sama

dan mempunyai sifat labil. Oleh sebab itu, variabel asing yang mempengaruhi

perlakuan tidak bisa dikontrol secara ketat sebagaimana yang dikehendaki dalam

penelitian berjenis eksperimen murni.
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Tabel 3. 1

Nonequivalent Control Group Design

Kelompok Prates Variabel bebas Pascates
E O1 X O2

K O3 - O4

Keterangan:

E :kelas eksperimen (kelompok yang diberi perlakuan teknik TTW dengan

media komik tanpa teks.

K :kelas kontrol (kelompok yang tidak diberi perlakuan teknik TTW

dengan media komik tanpa teks)

O1 :tes awal kelas eksperimen

O2 :tes akhir kelas eksperimen

O3 :tes awal kelas kontrol

O4 :tes akhir kelas kontrol

X :penggunaan teknik TTW dengan media komik tanpa teks dalam

pembelajaran menulis teks narasi

3.3 Sumber Data

Sesuai KD dalam kurikulum nasional, sumber data penelitian ini adalah peserta

didik kelas VII. Penelitian akan menggunakan dua kelas yang dijadikan sebagai kelas

eksperimen dan kelas pembanding

Tabel 3.2

Sumber Data Penelitian

Kelompok Kelas Jumlah Peserta Didik
Eksperimen VII F 34 peserta didik
Kontrol VII J 34 eserta didik

2.6.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 44 Bandung

tahun pelajaran 2018/2019 yang berjumlah 336 siswa yang terbagi ke dalam 10 kelas.
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Tabel 3. 3

Populasi Penelitian

No Kelas Jumlah Siswa
1 VII A 35
2 VII B 31
3 VII C 33
4 VII D 35
5 VII E 34
6 VII F 34
7 VII G 33
8 VII H 33
9 VII I 34
10 VII J 34

Jumlah 336

3.3.2 Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VII tahun pelajaran

2018/2019 yaitu kelas VII F sebagai kelas eksperimen dan kelas VII J sebagai kelas

pembanding. Masing-masing kelas berjumlah 34 siswa.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik

sampling purposive. Hal tersebut disebabkan pengembilan sampel dalam penelitian

ini atas pertimbangan seseorang atau peneliti. Seseorang yang di maksud dalam

penelitian ini adalah guru Bahasa Indonesia kelas VII SMP Negeri 44 Bandung.

Penelitian memilih orang tersebut didasari atas pengetahuan dan pemahamannya

mengenai masalah dan karakteristik populasi sehingga dapat secara refresentatif

memilih sample. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan Sugiyono (2015, hlm. 124),

bahwa sampling purposive adalah teknik penentuan sample dengan pertimbangan

tertentu.

Tabel 3. 4

Sampel Penelitian

Sampel Laki-laki Perempuan Jumlah keseluruhan
Kelas Eksperimen 15 19 34
Kelas Pembanding 18 16 34
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3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa

teknik yang digunakan seperti berikut.

1.4.1 Dokumentasi

Teknik ini dilakukan untuk merekam peserta didik ketika melakukan prates atau

pascates. Rekaman ini diharapkan dapat memudahkan peneliti dalam memperoleh

data yang akan dianalisis.

1.4.2 Tes

Tes yang digunkan adalah tes berpikir, berbicara, menulis. Tes ini dilakukan untuk

mengetahui kemampuan pesrta didik dalam menulis teks drama.tes dilakukan dua kali

yaitu di awal (pretest) dan akhir (posttest) pembelajaran pada kelas yang menjadi

sampel penelitian. Tes pertama diberikan sebagai res awal untuk kelas eksperimen

yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam menulis teks narasi

sebelum diberi perlakuan. Tes kedua diberikan sebagai tes akhir untuk kelas

eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam

menulis teks narasi setelah diberi perlakuan. Kedua tes tersebut juga diberikan kepada

kelas kontrol. Namun, pada tes akhirnya tidak diberi perlakuan dengan menggunakan

teknik Think-Talk-Write.

1.4.3 Observasi

Observasi dibuat untuk melakukan pengamatan langsung terhadap objek atau

situasi yang diteliti. Dalam hal ini pengamatan langsung terhadap berbagai kejadian

atau situasi nyata di kelas. Sehingga melalui model dan media tersebut diperoleh

gambaran, rekaman, atau catatan secara teliti dan utuh mengenai peristiwa dalam

situasi yang berkaitan dengan penelitian.

1.4.4 Tes Perlakuan

Instrumen perlakuan yang digunakan yaitu berupa rencana pelaksanaan

pembelajaran (RPP). Ada dua rencana pelaksanaan pembelajaran dalam penelitian ini,

yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran untuk kelas eksperimen dan rencana

pelaksanaan pembelajaran untuk kelas kontrol. Dalam rencana pelaksanaan

pembelajaran tersebut dijelaskan pula langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan

peneliti di kelas eksperimen dan di kelas kontrol.
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3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan peneliti dalam

mengumpulkan data agar kegiatannya menjadi sistematis dan mudah. Berikut adalah

instrumen yang digunakan oleh peneliti.

3.5.1 Pedoman Tes

Tes dilaksanakan dua kali yaitu di awal (pretest) dan di akhir (posttest) proses

pembelajaran pada kelas yang menjadi sampel penelitian. Tes ini bertujuan untuk

mengetahui kemampuan peserta didik dalam memerankan fabel sebelum dan sesudah

diberi perlakuan.

Tabel 3.5

Instrumen Penilaian Menulis Teks Narasi

ASPEK YANG DINILAI Skor

Judul

Jika judul karangan sesuai dengan isi karangan 3

Jika judul karangan kurang sesuai dengan isi

karangan

2

Jika judul karangan tidak seusai dengan isi

karangan

1

Alur

Jika kerunutan alur pada isi karangan jelas 3

Jika kerunutan alur pada isi karangan kurang

jelas

2

Jika kerunutan alur pada isi karangan alur tidak

jelas

1

Tokoh

Jika kemunculan tokoh sesuai dengan isi

krangan

3

Jika kemunculan tokoh kurang sesuai dengan isi

karangan

2

Jika kemunculan tokoh tidak sesuai dengan isi

karangan

1

Kejelasan pemilihan latar yang dimaksud dengan

isi karangan

3
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Latar dalam

karangan

Kurang kejelasan pemilhan latar yang dimaksud

dengan isi karangan

2

Tidak ada kejelasan pemilhan latar yang

dimaksud denganisi karangan

1

Sudut pandang

karangan

Ketepatan penentuan sudut pandang cerita

(kesesuaian dengan penulis memandang suatu

peristiwa)

3

Kurangnya penentuan sudut pandang cerita

(kesesuaian dengan penulis memandang suatu

peristiwa)

2

Tidak ada ketepatan penentuan sudut pandang

cerita (kesesuaian dengan penulis memandang

suatu peristiwa)

1

Penggunaan

Bahasa

Jika penggunaan Bahasa Indonesia pada

karangan sesuai EYD

3

Jika penggunaan Bahasa Indonesia pada

karangan kurang sesuai dengan EYD

2

Jika penggunaan Bahasa Indonesia tidak sesuai 1

Total 18

Nilai = �MingL �ᩰ⿻n Lܘn⿻nܘ�ܑ�
�ᩰ⿻n gnܘ�ܑ

� ���

Tabel 3.6

Kategori Penilaiai Keterampilan Menulis Teks Narasi

Nilai Kategori

81-100 Sangat baik

71-80 Baik

61-70 Cukup
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51-60 Kurang

>41-50 Sangat kurang

3.5.2 Pedoman Tes Perlakuan (RPP)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP)

Sekolah : SMPN 44 Bandung
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia
Kelas/Semester : VII
Materi Pokok : Teks Narasi
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit
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A. Kompetensi Inti

KI-1
KI-2

KI-3

KI-4

Menghargai dan menghayati agama yang dianutnya
Mencoba,mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai,
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca,
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai denga yang dipelajari di sekolah
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.
Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, prosedural) berdasarkan rasa ingin
tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan
kejadian tampak mata.
Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai,
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca,
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di
sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi

3.3 Mengidentifikasi unsur-

unsur teks narasi (cerita

Mendaftar isi, kata ganti,

konjungsi (kemudian, seketika,

tiba-tiba, sementara itu), kalimat

yang menunjukkan rincian latar,

watak, peristiwa, kalimat

langsung dan tidak langsung pada

teks cerita fantasi

Mendiskusikan ciri umum teks

cerita fantasi, tujuan komunikasi

cerita fantasi, struktur teks cerita

fantasi
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Menyampaikan secara lisan hasil

diskusi ciri umum cerita fantasi

tujuan komunikasi, dan

ragam/jenis cerita fantasi,

struktur cerita fantasi

Menceritakan kembali dengan

cara naratif

C. Tujuan Pembelajaran

1. Siswa dapat mengidentifikasi teks narasi tentang

2. Siswa dapat mengindentifikasi langkah-langkah penyimpulan teks narasi

3. Siswa dapat mengidentifikasi penyimpulan isi teks narasi

D. Materi Pembelajaran

1. Reguler

a. Fakta

Teks Narasi

b. Konsep

Unsur teks narasi

c. Prinsip

1) Mengetahui unsur-unsur teks narasi

2) Mampu menyimpulkan teks persuasi

d. Prosedur

Menentukan/merumuskan unsur-unsur teks narasi

2. Pengayaan

Kegiatan pembelajaran diberikan kepada siswa yang sudah mencapai

ketuntasan belajar untuk perluasan dan pendalaman materi (kompetensi)

dengan cara penugasan berupa soal-soal dengan kesulitan tinggi, meringkas

buku-buku referensi maupun membuat teks narasi sesuai tema yang

dianjurkan.

E. Metode Pembelajaran
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Pendekatan : Saintifik

Model Pembelajaran : Think-Talk-Write (TTW)

F. Media dan Bahan Pembelajaran

1. Media

Media yang digunakan dalam pembelajaran teks narasi antara lain sebagai

berikut.

a. Media komik tanpa teks

2. Alat dan Bahan

a. Spidol dan papan tulis

b. Laptop dan LCD Proyektor

c. HVS/kertas buram/buku tulis

3. Sumber Belajar

a. Buku Siswa Bahasa Indonesia Kelas VIII Kurikulum 2013 Edisi

2016/2017

b. Buku referensi yang relevan

c. Gambar komik tanpa teks

G. Langkah-langkah Pembelajaran

Kegiatan Pendahuluan (10 menit)

Orientasi

1. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur

kepada Tuhan YME, dan berdoa untuk memulai pembelajaran.

2. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin

3. Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan

pembelajaran.

Apersepsi

4. Mengaitkan materi/tema.kegiatan pembelajaan yang akan dilakukan

dengan pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan

sebelumnya.

5. Mengingatkan kembali materi dengan bertanya.

6. Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang

akan dilakukan.

Motivasi
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7. Peserta didik menerima informasi kompetensi, materi, tujuan, manfaat,

dan langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan.

8. Peserta menerima informasi mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar

sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran.

Kegiatan Inti

Sintak Model

Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

Tahap

Penyampaian

Mengamati

- Peserta didik membaca teks narasi

- Peserta didik melihat sebuah gambar komik tanpa teks

Menanya

- Peserta didik diberi kesempatan untuk mengidentifikasi

sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan

tayangan yang disajikan dan akan dijawab melalui

kegiatan belajar, contohnya :

 Mengajukan pertanyaan tentang:

 Menulis teks narasi dengan gambar yang diberikan

kepada peserta didik yang tidak dipahami dari apa

yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan

informasi tambahan.

Guru membagi peserta didik menjadi beberapa

kelompok yang telah ditentukan sebelumnya.

Mengumpulkan informasi

- Peserta didik mengumpulkan data/informasi melalui

diskusi kelompok mengenai teks narasi dengan media

komik tanpa teks.

Tahap Pelatihan Mengasosiasikan

- Peserta didik bersama kelompoknya melaksanakan

perintah guru untuk mendiskusikan aspek-aspek yang

menyangkup teks narasi deperti judul, tokoh, alur, sudut

pandang, dan kebahasaan.

Tahap Mengkomunikasikan
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Penampilan

Hasil

- Peserta didik menyampaikan hasil diskusi.

- Peserta didik menyimak penjelasan dari guru mengenai

teknik dalam bermain peran dan mengaitkannya dengan

komik tanpa teks

- Peserta didik diberi kesempatan untuk mempraktikkan

apa yang sudah ia pikirkan dan menginformasikan teks

narasi yang sudah dibacanya.

Catatan :

Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam

pembelajaran yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku

jujur, tangguh menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli

lingkungan).

H. Penilaian

1. Teknik penilaian

2. Sikap (spiritual dan sosial)

Lembar Pengamatan Sikap

Kelas : VIII

No. Nama Siswa PENGAMATAN SIKAP
Jujur Tanggung Jawab Menghargai

1

2

3

Instrumen Penilaian Sikap

Rubrik Skor
Sama sekali tidak menunjukkan usaha sungguh-sungguh dalam
melakukan kegiatan

1

Menunjukkan sudah ada usaha sungguh-sungguh dalam melakukan 2
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kegiatan tetapi masih sedikit dan belum ajeg/konsisten
Menunjukkan ada usaha sungguh-sungguh dalam melakukan kegiatan
yang cukup sering dan mulai ajeg/konsisten

3

Menunjukkan adanya usaha sungguh-sungguh dalam melakukan
kegiatan secara terus-menerus dan ajeg/konsisten

4

3. Observasi Pengetahuan

1) Tes Tertulis

No Kompetensi Dasar Materi Indikator Bentuk

Soal

Jumlah

Soal

1.

2.

Mengidentifikasi unsur-

unsur teks narasi (cerita

Menceritakan kembali isi

teks narasi (cerita fantasi)

yang didengar dan dibaca

Unsur-unsur
teks cerita
narasi

Struktur teks
narasi

Kaidah
kebahasaan
teks narasi

Kalimat
langsung dan

kalimat tidak
langsung

Penceritaan
kembali isi
teks narasi

Mendaftar isi, kata
ganti,konjungsi
(kemudian,
seketika,iba-tiba,
sementara itu),
kalimat yang
menunjukkan
rincian latar,watak,
peristiwa, kalimat
langsung dan tidak
langsung pada teks
cerita fantasi

Mendiskusikan ciri
umum teks cerita
fantasi, tujuan
komunikasi cerita
fantasi, struktur teks
cerita fantasi

Menyampaikan
secara lisan hasil
diskusi ciri umum
cerita fantasi tujuan
komunikasi, dan
ragam/jenis cerita
fantasi,struktur
cerita fantasi

Menceritakan
kembali dengan cara
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naratif
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP)

Kelas Kontrol

Sekolah : SMPN 44 Bandung
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia
Kelas/Semester : VII
Materi Pokok : Teks Narasi
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit

A. Kompetensi Inti

KI-1
KI-2

KI-3

KI-4

Menghargai dan menghayati agama yang dianutnya
Mencoba,mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat)
dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar,
dan mengarang) sesuai denga yang dipelajari di sekolah dan sumber
lain yang sama dalam sudut pandang/teori.
Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, prosedural)
berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi,
seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat)
dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar,
dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber
lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi

3.3 Mengidentifikasi unsur-

unsur teks narasi (cerita

Mendaftar isi, kata ganti,

konjungsi (kemudian, seketika,

tiba-tiba, sementara itu),
kalimat

yang menunjukkan rincian
latar,

watak, peristiwa, kalimat

langsung dan tidak langsung
padateks cerita fantasi

Mendiskusikan ciri umum
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4.3 Menceritakan kembali isi

teks narasi (cerita fantasi)

yang didengar dan dibaca

teks
cerita fantasi, tujuan
komunikasi cerita fantasi,
struktur teks cerita fantasi

Menyampaikan secara lisan
hasil diskusi ciri umum cerita
fantasi tujuan komunikasi, dan
ragam/jenis cerita fantasi,
struktur cerita fantasi.

Menceritakan kembali
dengan cara naratif

C. Tujuan Pembelajaran

1. Siswa dapat mengidentifikasi teks narasi tentang

2. Siswa dapat mengindentifikasi langkah-langkah penyimpulan teks narasi

3. Siswa dapat mengidentifikasi penyimpulan isi teks narasi

D. Materi Pembelajaran

1. Reguler

a. Fakta

Teks Narasi

b. Konsep

Unsur teks narasi

c. Prinsip

3) Mengetahui unsur-unsur teks narasi

4) Mampu menyimpulkan teks persuasi

d. Prosedur

Menentukan/merumuskan unsur-unsur teks narasi.

2. Pengayaan

Kegiatan pembelajaran diberikan kepada siswa yang sudah mencapai

ketuntasan belajar untuk perluasan dan pendalaman materi (kompetensi)

dengan cara penugasan berupa soal-soal dengan kesulitan tinggi, meringkas

buku-buku referensi maupun membuat teks narasi sesuai tema yang

dianjurkan.

E. Metode Pembelajaran

Pendekatan : Saintifik
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Model Pembelajaran : discovery based learning

Metode Pembelajaran : Ceramah, Diskusi, Demonstrasi, Tanya Jawab

F. Media dan Bahan Pembelajaran

1. Media: Ceramah, Diskusi, Demonstrasi, Tanya Jawab

Media yang digunakan dalam pembelajaran teks narasi antara lain sebagai

berikut.

a. Tayangan salindia berupa materi teks narasi

b. Tayangan salindia berupa contoh teks narasi

c. Tayangan salindia berupa pemetaan diskusi mengenai materi teks narasi

2. Alat dan Bahan

a. Spidol dan papan tulis

b. Laptop dan LCD Proyektor

c. HVS/kertas buram/buku tulis

3. Sumber Belajar

a. Buku Siswa Bahasa Indonesia Kelas VIII Kurikulum 2013 Edisi

2016/2017

b. Buku referensi yang relevan

G. Langkah-langkah Pembelajaran

Kegiatan Pendahuluan (10 menit)

Orientasi

1. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan

syukur kepada Tuhan YME, dan berdoa untuk memulai

pembelajaran.

2. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin

3. Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali

kegiatan pembelajaran.

Apersepsi

1. Mengaitkan materi/tema.kegiatan pembelajaan yang akan

dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan

materi/tema/kegiatan sebelumnya.

2. Mengingatkan kembali materi dengan bertanya.

3. Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran
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yang akan dilakukan.

Motivasi

1. Peserta didik menerima informasi kompetensi, materi, tujuan,

manfaat, dan langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan.

2. Peserta menerima informasi mekanisme pelaksanaan pengalaman

belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran.

Kegiatan Inti (60 menit)

1. Guru menjelaskan mengenai simpulan/menyimpulkan isi teks

narasi

2. Guru menunjukkan sebuah model teks narasi di Buku siswa.

3. Guru memfasilitasi peserta didik untuk mencermati teks narasi

tersebut dan menganalisis unsur-unsur teks narasi

4. Guru memfasilitasi peserta didik dalam mengungkapkan pendapat

mengenai simpulan isi teks narasi yang telah dibaca/dengar.

5. Guru menunjukkan media gambar kepada peserta didik.

6. Peserta didik berkelompok 5-6 orang.

7. Peserta didik mencermati komik tanpa teks tersebut.

8. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas

9. Setiap kelompok menerima lembar kerja siswa dari guru dan

menelaah teks tersebut secara bersama.

10. Peserta didik mendiskusikan hasil telaahnya dan menuangkannya

ke dalam lembar kerja siswa, guru memberikan bimbingan khusus

terhadap peserta didik yang mengalami kesulitan.

11. Siswa mencermati penguatan tentang hasil diskusi yang

disampaikan oleh guru.

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Guru memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya.

2. Peserta didik dan guru menyimpulkan pelajaran

3. Guru memberikan ko-kurikuler.

4. Peserta didik dan guru melakukan refleksi terhadap kegiatan yang

sudah dilakukan

5. Guru menutup kegiatan belajar dan mengakhiri pembelajaran.
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H. Penilaian

1. Teknik penilaian

2. Sikap (spiritual dan sosial)

Lembar Pengamatan Sikap

Kelas : VIII

No
. Nama Siswa PENGAMATAN SIKAP

Jujur Tanggung Jawab Menghargai
1

2

3

Instrumen Penilaian Sikap

Rubrik Skor
Sama sekali tidak menunjukkan usaha
sungguh-sungguh dalam melakukan kegiatan

1

Menunjukkan sudah ada usaha sungguh-sungguh dalam
melakukan kegiatan tetapi masih sedikit dan belum
ajeg/konsisten

2

Menunjukkan ada usaha sungguh-sungguh dalam
melakukan kegiatan yang cukup sering dan mulai
ajeg/konsisten

3

Menunjukkan adanya usaha sungguh-sungguh dalam
melakukan kegiatan secara terus-menerus dan ajeg/konsisten

4

3. Observasi Pengetahuan

1) Tes Tertulis

No Kompetensi Dasar Materi Indikator Bentuk

Soal

Jumlah

Soal

1.

2.

Mengidentifikasi
unsur-
unsur teks narasi
(cerita

Menceritakan kembali
isi

Unsur-unsur
teks cerita
narasi
Struktur
teks narasi
Kaidah
kebahasaan
teks narasi

Mendaftar
isi, kata
ganti,konju
ngsi
(kemudian,
seketika,iba
-tiba,
sementara
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teks narasi (cerita
fantasi)
yang didengar dan
dibaca

Kalimat
langsung
dan
kalimat
tidak
langsung
Penceritaan
kembali isi
teks narasi

itu), kalimat
yang
menunjukka
n rincian
latar,watak,
peristiwa,
kalimat
langsung
dan tidak
langsung
pada teks
cerita
fantasi
Mendiskusi
kan ciri
umum teks
cerita
fantasi,
tujuan
komunikasi
cerita
fantasi,
struktur teks
cerita
fantasi
Menyampai
kan secara
lisan hasil
diskusi ciri
umum
cerita
fantasi
tujuan
komunikasi,
dan
ragam/jenis
cerita
fantasi,struk
tur cerita
fantasi
Menceritaka
n kembali
dengan cara
naratif.

3.6 Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut.
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1. Pengukuran sebelum eksperimen

Tahap ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dalam

menulis teks narasi. Sebelum dilakukan eksperimen, masing-masing kelompok diberi

prates menulis teks narasi.

2. Perlakuan

Setelah masing-masing kelompok diberikan tes awal (prates), langkah selanjutnya

adalah dengan pemberian perlakuan (treatmen) untuk mengetahui peningkatan

kemampuan menulis teks narasi peserta didik pada masing-masing kelompok.

Kelompok eksperimen diberi perlakuan dengan Think-Talk-Write, sedangkan

kelompok kontrol dengan pembelajaran secara konvensional. Tindakan ini melibatkan

beberapa unsur pokok, yaitu teknik Think-Talk-Write, peneliti, dan peserta didik.

Pelaksanaan treatment atau perlakuan dilaksanakan oleh peneliti. Peneliti

berperan sebagai pelaku manipulasi proses belajar mengajar. Manipulasi yang

dimaksud adalah memberikan perlakuan terhadap kemampuan menulis teks narasi

dengan teknik Think-Talk-Write pada kelompok eksperimen.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakan suatu cara untuk mengolah dan menguji

hipotesis setelah pengumpulan data dilakukan. Data yang diperoleh dari hasil

penelitian ini berupa data kuantitatif. Data kuantitatif diperoleh dari hasil tes awal dan

tes akhir. Data kuantitatif yang diperoleh kemudian diolah melalui perhitungan

statistik yang melewati beberapa tahapan sebagai berikut.

3.7.1 Analisis Data Tes Awal dan Tes Akhir

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data tes awal dan tes akhir

adalah sebagai berikut.

a. Memeriksa dan menganalisis hasil prates dan pascates.

b. Mengubah skor hasil tes awal dan tes akhir menjadi nilai dengan menggunakan

rumus sebagai berikut.

Nilai = �� ᩰ⿻n gܛ�ܑ�
�ᩰ⿻n�gᩰ�ܑign�

� ���

c. Hasil prates dan pascates tersebut akan dirata-ratakan.

Nilai = ��l�il�ā
ā

3.7.2 Uji Reliabilitas
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Uji reabilitas antar penimbang digunakan untuk mengetahui tingkat realibilitas

penilaian antarpenguji. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi unsur

subjektivitas. Uji reabilitas dapat dilakukan menggunakan SPSS 23, berikut

langkah-langkahnya.

1) Masukan data nilai ke dalam kolom yang terdapat pada lembar kerja SPSS

2) Pilih analyze>>> scale>>>>explore

3) Pilih plots lalu centang normally plots with test

4) Pilih continue lalu oke.

3.7.3 Uji Normalitas

Uji dilakukan untuk mengetahui data yang telah dikumpulkan berdistribusi

normal atau tidak. Data yang berdistribusi normal merupakan data yang dapat diolah

dengan menggunakan statistik parametrik.

Uji normalitas menggunakan bantuan aplikasi SPSS 23, berikut

langkag-langkahnya.

1) Memasukan data dihalaman data view, dengan ini klik data view

2) Selanjutnya melakukan analisis data, pada menu bar klik analyze>> descriptive

statistics>> explore.

3) Selanjutnya terbuka kotak dialog explore. Pindahkan variabel nilai akhir kolom

dependent list dengan cara klik variabel nilai akhir kemudian klik tombol tanda

penunjuk pada dependent list. Selanjutnya pindahkan variabel deskripsi ke kolom

factor list dengan cara klik variabel deskripsi kemudian klik tombol tanda

penunjuk pada factor list.

4) Klik tombol plots. Pada kotak dialog explore: plots, beri tanda centang pada

normality plots with test selanjutnya klik tombol continue.

5) Selanjutnya klik tombol Ok, maka hasil output test of normality akan keluar.

3.7.4 Uji Homogenitas

Uji homogenitas nilai prates dan pascates data dua kelompok dilakukan dengan

menggunakan software SPSS. Uji homogenitas dilakukan dengan tujuan untuk

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

berikut adalah langkah-langkah penggunaannya.

1) Pada halaman SPSS yang terbuka, klik variable view.

2) Memasukan data di halaman data view, dengan ini klik data view.
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3) Selanjutnya melakukan analisis data, pada menu bar klik analyze>> compare

means>>one sample t test.

4) Terbuka kotak dialog one sample t test. Tindakan variabel nilai akhir kekolom tes

variabel dengan cara klik nilai prates dan pascates kemudian klik tombol tanda

penunjuk

5) Jika sudah klik tombol Ok maka hasil output akan keluar.

Pedoman dalam pengambilan keputusan adalah :

H1: Nilai sig. Atau signifikasi <0,05 artinya data berasal dari populasi yang varians

tidak serupa (heterogen)

Ho: Nilai sig. Atau signifikasi > 0,05, artinya data berasal dari populasi yang

mempunyai varian serupa (homogen)

3.7.5 Uji Hipotesis

Uji hipotesis peneliti menggunakan hasil pengolahan data dengan menggunakan

bantuan software SPSS untuk menguji signifikasi perbedaan dua variabel. Taraf

signifikansi (α) sebesar 0,05. kriteria pengujiannya yaitu jika nilai signifikansi

(2-tailed)> (α)= 0,05 maka Ho diterima atau jika nilai signifikansi (2-tailed)< 0,05

maka Ho ditolak. Berikut langkah penggunaan software SPSS.

1) Pada halaman SPSS yang terbuka, klik variable view.

2) Memasukan data di halaman data view. Dengan ini klik data view; selanjutnya

melakukan analisis data, pada menu bar klik analyze>> descriptive statistic>>

crostabbs.

3) Selanjutnya terbuka kotak dialog crostabbs. Pindahkan variabel nilai prates

pascates ke kolom rows dan variabel narasi ke kotak coloms.

4) Klik tombol statistics. Untuk melakukan uji pearson chi square, beri tanda

centangpada chi-square. Kemudian klik continue.

5) Jika sudah klik tombol Ok, maka hasil output akan keluar.

6) Menganalisis dengan menentukan hipotesis nol (Ho) dan hipotesid alternatif (Ha).

mengambil keputusan jika chi square tabel maka Ho diterima sedangkan chi

square hitung> chi square tabel maka Ho ditolak. Peneliti membuat keputusan

berdasarkan signifikansi jika nilai signifikansi> 0,05 jadi Ho ditolak sedangkan

jika nilai signifikansi< 0,05 jadi Ho diterima.

Apabila data tidak memenuhi salah satu syarat normalitas dan homogenitas, uji

hipotesis dapat dilakukakan dengan statistik nonparametrik Two Independent Sample
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T Test (Mann Whitney). Uji ini dapat digunakan sebagai alternatif uji Independent

Sample T Test jika data tidak berdistiribusi normal. Berikut langkah-langkah

analisis uji hipotesis statistic nonparametric dengan software SPSS versi 23.

1) Penelitian membuka program SPSS versi 23.

2) Penelitian membuka Variabel View di bagian kanan halaman. Pada kolom Name

baris pertama ketik kelas, pada Values buatlah value I= eksperimen dan 2=

kontrol, dan pada kolom Measure pilih Ordinal, untuk kolom lainnya bisa

dihiraukan (isian default)

3) Peneliti membuka Data View di bagaian kiri halaman

4) Isikan data kelompok kelas dengan nilai tes

5) Pilih Analyze kemudian Nonparametric Test kemudian Legavy Dialog kemudian

2 Independent Sample

6) Setelah itu keluar kotak dialog Two Independent Sample Test. Masukan Variabel

nilai tes ke kota. Test Variable List., kemudian masukan variabel kelompok kelas

ke kotak Grouping Variable. Pada Test Type pastikan memilih Mann Whitney.

7) Klik tombol Define Groups, kemudian pada Group 1 isikan angka 1 dan Group 2

isikan angka 2. Selanjutnya Klik tombol Countinue

8) Klik tombol OK.

9) Nilai signifikansi dapat dilihat dari table output (Asymp sig 2- tailed)

Jika signifikansi > 0,05 maka Ho diterima.

Jika signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak.
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