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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Bab ini menjelaskan desain penelitian, subjek penelitian, variabel 

penelitian, instrument yang digunakan, cara analisis data dan jadwal 

penelitian. 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang 

menjelaskan gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi saat ini (Sudjana dkk: 

2007). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuasi eksperimen, 

yaitu metode yang memiliki kelompok kontrol dan kelompok eksperimen 

(Sugiyono, 2013).  

Dengan dua kelas yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen, desain yang 

digunakan adalah desain kelompok kontrol non-ekuivalen. Desain ini 

merupakan pendekatan yang paling popular dalam kuasi eksperimen dimana 

pemilihan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen bukan secara random 

namun berdasarkan pertimbangan tertentu (Cresswell, 2008). Penelitian ini 

dimaksudkan untuk melihat kemampuan membaca pemahaman dan menulis 

narasi siswa setelah diberikan treatmen pembelajaran dengan model CIRC 

dalam kelas eksperimen dibandingkan dengan kelas kontrol yang menerapkan 

pembelajaran metode ceramah dan latihan, seperti terlihat pada tabel di bawah 

ini: 

Tabel 3.1 

Desain Penelitian 

Kelompok Tes awal Perlakuan Tes akhir 

Eksperimen O1   O2 

Kontrol O3 - O4 

Keterangan:  

O1 = Tes awal kelompok eksperimen 
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O2 = Tes awal kelompok kontrol 

O3 = Tes akhir kelompok eksperimen 

O4 = Tes akhir kelompok kontrol 

X  = Model CIRC  

 

3.2 Subjek Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan pada siswa kelas V di SDN Karapyak 1 

yang merupakan salah satu sekolah dasar di Sumedang, Jawa Barat. Waktu 

penelitian adalah tahun ajaran 2019-2020  

 

3.3 Variabel Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Variabel 

bebasnya Model Cooperative Integrated Reading Composition. Variabel 

terikatnya kemampuan membaca pemahaman dan kemampuan menulis 

narasi. 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah peneliti secara 

langsung bertindak sebagai observer dan pelaksana di dalam kelas 

mengunakan model CIRC. Adapun instrument yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Tes awal dan Tes akhir 

Siswa akan diberikan tes awal dan tes akhir sebelum dan sesudah 

tindakan. Tes awal dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan awal 

siswa dalam membaca pemahaman. Sedangkan tes akhir digunakan 

sebagai hasil akhir untuk melihat sejauh mana hubungan antara model 

CIRC dengan kemampuan membaca pemahaman dan kemampuan 

menulis narasi jika dibandingkan dengan tes awal. 

 

b. Observasi 
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Selain mengambil data dari tes awal dan tes akhir, akan dilakukan pula 

observasi. Observasi akan dilakukan dengan menggunakan skala Likert. 

Untuk mempermudah menilai secara objektif proses yang terjadi saat 

tindakan di dalam kelas. Observasi untuk mengetahui proses saat 

melakukan tindakan yang sesuai dengan materi komunikasi berbasis 

literasi. Dalam melaksanakan observasi ini, peneliti akan bertindak 

sebagai observer pertama. Untuk memperkuat temuan observasi, 

didampingi observer kedua sebagai rekan sejawat. 

 

c. Kuesioner 

Kuesioner yang akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan untuk 

mendapatkan informasi agar bisa menguatkan temuan dari dua alat 

instrumen sebelumnya. Kuesioner yang akan diterapkan dengan skala 

likert mengingat subjek penelitian adalah siswa-siswi SD.  

 

3.5 Analisis Data 

Data temuan akan dianalisis, dideskripsikan, dan dilakukan penarikan 

kesimpulan dengan mengkoneksikannya dengan teori dan jurnal yang sesuai 

dengan topik penelitian. Berdasarkan instrument pengumpulan data di atas, 

data akan dianalisis sesuai jenis instrumennya: 

a. Tes awal dan Tes akhir 

Hasil tes awal dan tes akhir sebelum dan sesudah tindakan akan dianalisis 

dengan menggunakan uji korelasi. 

b. Observasi 

Hasil data observasi akan dianalisis dengan menggunakan analisis 

deskriptif. Data akan disajikan dalam distribusi frekuensi tindakan ini 

dilakukan atau tidak. Hal ini dilakukan untuk mempermudah menilai 

secara objektif proses yang terjadi saat tindakan di dalam kelas. 

c. Kuesioner 

Hasil data kuesioner akan dianalisis dengan menggunakan analisis 

deskriptif. Data akan disajikan dalam distribusi frekuensi berapa orang 
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yang menjawab setuju dan berapa orang yang menjawab tidak setuju, suka 

atau tidak suka, bisa atau tidak bisa. Dari hasil distribusi frekuensi ini, 

penulis akan menarik kesimpulan yang menguatkan data temuan dari tes 

awal, tes akhir dan observasi. Responden yang masih SD akan lebih 

mudah mengisi data dengan format kuesioner di atas. 

d. Keabsahan Data 

Untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel, penulis akan melakukan 

uji validitas dan uji reabilitas. Pelaksanaan uji coba ini dilakukan untuk 

mengetahui kekurangan pada item instrument. Melalui pengujian di atas, 

diharapkan akan mendapatkan instrument yang valid dan reliabel dimana 

instrument ini jika diujikan kapan saja dan dimana saja akan mendapatkan 

hasil yang sama. Uji normalitas, uji homogenitas, uji t, dan uji statistik 

adalah beberapa pengujian yang dilakukan untuk memperkuat keabsahan 

data. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas untuk mengetahui kondisi data apakah terdistribusi 

normal atau tidak sebab syarat untuk melakukan pengujian statistik 

parametric pada SPSS 16 data harus terdistribusi normal. Data yang 

terdistribusi normal menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan 

kriteria pengujian: 

Jika Sig. > 0.05, maka distribusi normal. 

Jika Sig. <0.05, maka distribusi tidak normal. 

 

2. Uji homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk melihat kesamaan beberapa bagian 

sampel. Uji yang dapat digunakan yaitu uji Levene (Levene Test) 

dengan dasar pengambilan keputusan yaitu: 

Jika Sig. > 0.05, maka Ho diterima (homogen). 

Jika Sig. <0.05, maka Ho ditolak (tidak homogen) 
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3. Uji t 

Memakai uji t dengan software SPSS 16 pada tahap ini dilakukan agar 

ada pembuktian hipotesis mengenai pengaruh model CIRC terhadap 

kemampuan membaca pemahaman dan kemampuan menulis narasi 

siswa, berdasarkan hasil keputusan: 

Jika Sig. > 0.05, maka Ho diterima (perbedaan rerata tidak 

signifikan’tidak ada pengaruh). 

Jika Sig. < 0.05, maka Ho ditolak (perbedaan rerata signifikan/ada 

pengaruh). 

 

4. Uji Statistik 

Hasil dari tes awal dan tes akhir yang diperoleh kemudian di uji 

normalitas dan homogenitasnya pada software SPSS 16 untuk uji 

statistiknya. Jika hasilnya menunjukkan normal dan homogeny, maka 

menggunakan uji parametric dengan menggunakan uji t. Namun jika 

hasil data tidak normal dan homogen maka digunakan uji non-

parametrik dengan uji Man Whitney.  

 

3.6 Jadwal Penelitian 

Rencana penelitian yang dilaksanakan dapat terlihat dari jadwal berikut. 

Tabel 3.2 

Jadwal Penelitian 

No Kegiatan 
Bulan 

Desember Januari Februari Maret 

1 Pengajuan proposal                 

2 Pengumpulan data                 

3 Analisis data                 

4 Perbaikan                 

5 Penyusunan laporan                 

6 Konsultasi pembimbing                 

7 Penyempurnaan                 

 


