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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode dan Desain Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian kuasi 

eksperimen. Creswell (dalam Sugiyono, 2019, hlm. 127) menyatakan bahwa, 

metode kuasi eksperimen digunakan untuk mengetahui pengaruh sebab dan akibat 

antara variabel independen dan dependen sehingga peneliti harus mengontrol 

semua variabel yang akan mempengaruhi outcome yang telah ditetapkan. Jenis 

kuasi eksperimen yang diambil adalah rancangan (pretest-posttest control group 

design) sebagai alat untuk mengukur kemampuan membaca pemahaman kreatif 

sebelum dan sesudah perlakuan. Dalam desain ini, terdapat dua kelompok yang 

dipilih dan kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal adakah 

perbedaan antara kelompok eksperimen (A) dan kelompok kontrol (B). Peneliti 

membagi sampel menjadi dua kelas yaitu kelas eksperimen menerapkan metode 

CIRC dan kelas kontrol menggunakan metode GIST dengan variabel terikatnya 

yakni kemampuan membaca pemahaman kreatif. Berikut gambaran desain 

penelitian yang akan dilakukan berdasarkan pendapat Cohen (2007, hlm. 278). 

          Pretest  Perlakuan            Postest 

Kelompok A  O1       X1     O2 

    ----------------------------------------------------- 

Kelompok B  O3        X2               O4 

Keterangan : 

O1   : Pretest kemampuan membaca kreatif siswa di kelas eksperimen 

O2   : Postest kemampuan membaca kreatif siswa di kelas eksperimen 

O3   : Pretest kemampuan membaca kreatif siswa di kelas kontrol 

O4   : Postest kemampuan membaca kreatif siswa di kelas kontrol 

X 1   : Pembelajaran membaca teks narasi dengan metode CIRC  

X 2   : Pembelajaran membaca teks narasi dengan metode GIST 

---- : Pengambilan sampel tidak secara acak  



39 
 

 
KHOFIFAH DESMIRA, 2022 
PENERAPAN METODE CIRC DENGAN METODE GIST TERHADAP KEMAMPUAN MEMBACA KREATIF 
TEKS NARASI 
Universitas Pendidikan Indonesia   repository.upi.edu     perpustakaan.upi.edu 

3.2 Populasi dan Sampel  

 Populasi yang diambil pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V 

sekolah dasar yang berada di satu gugus wilayah kecamatan Paseh. Sampel yang 

dipilih yakni siswa kelas V dari dua kelas dan dua sekolah yang berbeda dengan 

jumlah 40 siswa dikelas eksperimen dan 35 siswa dikelas kontrol. Siswa kelas V 

di SDN Drawati II akan dijadikan sebagai kelas eksperimen yang akan 

menerapkan metode CIRC dan siswa kelas V di SDN Sanghiang akan dijadikan 

sebagai kelas kontrol yang menggunakan metode GIST. Jika dilihat dari segi 

penunjang yang ada disekolah, peneliti menemukan karakteristik yang hampir 

sama yakni SDN Drawati II dan SDN Sanghiang memiliki persamaan dalam 

kemampuan membaca pemahaman kreatif yang masih rendah serta pelaksanaan 

strategi pembelajaran yang sama yakni lebih terpusat pada guru dan kurang 

melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran. Pertimbangan 

lain yang dilakukan oleh peneliti yaitu karena kedua kelas memiliki jumlah 

populasi yang tidak terlalu berbeda. Maka berdasarkan hal tersebut peneliti 

menetapkan kelas V di dua sekolah SDN Drawati II dan SDN Sanghiang sebagai 

populasi dalam penelitian ini.  

3.3 Instrumen Penelitian  

 Instrument atau alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa 

soal tes serta lembar observasi. Soal tes yang digunakan peneliti adalah soal 

kemampuan membaca pemahaman yang memungkinkan munculnya berbagai 

alternatif dalam meyelesaikan suatu permasalahan. Indikator yang diukur pada 

soal ini adalah indikator kemampuan pemahaman membaca seperti 

mendeskripsikan tokoh, alur, menyampaikan amanat serta menceritakan kembali 

teks yang dibaca secara kreatif. Instrumen penelitian yang digunakan berupa 

penilaian produk hasil karya siswa yakni menceritakan kembali secara lisan dan 

tulisan dalam bentuk poster, infografis, slide presentasi dan lain sebagainya. Dari 

kedua data, dilakukan analisis terhadap perbedaan pengingkatan kemampuan 

sebelum dan sesudah treatment.  

 Proses pembuatan soal diawali dengan penentuan materi dan indikator yang 

sesuai dengan kelas V. Setelah itu, peneliti mulai menyusun instrument tes, 

jawaban serta pedoman penskoran yang akan digunakan dan pada tahap 
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selanjutnya akan dilakukan uji validasi kepada ahli terkait kesesuaian bahasa, isi, 

gambar dan kesesuaian materi dengan indikator kemampuan membaca 

pemahaman kreatif siswa. Setelah instrumen di validasi oleh ahli, maka akan 

diujicobakan terhadap kelas yang menjadi subjek penelitian. Berdasarkan 

kompetensi dasar kelas V yakni 3.5 Menggali informasi penting dari teks narasi 

yang disajikan secara lisan, tulis dan kegiatan model multimodal, maka berikut 

indikator penilaian yang akan digunakan berpedoman pada 4 indikator 

kemampuan berpikir kreatif yang dikembangkan oleh Baer (dalam Febrianti, 

Djahir & Fatimah, 2018, hlm. 122) kemudian diadaptasi seperti yang disajikan 

pada tabel berikut: 

Tabel 3.1 

Instrument penilaian membaca kreatif secara lisan 

Baer (dalam Febrianti, Djahir & Fatimah, 2018, hlm. 122) 

Indikator Sub-Indikator Kriteria Deskripsi 

Kemampuan 

Membaca 

Pemahaman 

Kreatif 

a. Kelancaran 

4 

Siswa dapat menceritakan kembali 

teks narasi dengan menghasilkan 

banyak ide secara kreatif dan 

lancar. 

3 

Siswa dapat menceritakan kembali 

teks narasi secara lancar namun 

kurang kreatif. 

2 
Siswa dapat menceritakan kembali 

teks narasi namun kurang lancar. 

1 
Siswa dapat menceritakan kembali 

teks narasi namun terbata-bata. 

b. Keluwesan 

4 

Siswa dapat menceritakan kembali 

teks narasi dengan bervariasi dan 

tidak terpaku pada teks cerita yang 

ada. 

3 
Siswa dapat menceritakan kembali 

teks narasi namun kurang 
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bervariasi. 

2 

Siswa dapat menceritakan kembali 

teks narasi namun masih terpaku 

pada teks yang ada. 

1 

Siswa dapat menceritakan kembali 

teks cerita namun sangat terpaku 

pada teks yang diberikan. 

c. Orisinalitas 

4 

Siswa dapat menceritakan kembali 

dengan menghasilkan ide-ide baru 

yang belum ada dalam teks cerita. 

3 

Siswa dapat menceritakan kembali 

namun kurang menghasilkan ide-ide 

baru. 

2 
Siswa dapat menceritakan kembali 

namun tidak menghasilkan ide baru. 

1 

Siswa dapat menceritakan kembali 

teks cerita namun sama persis 

dengan teks yang diberikan. 

 

d. Memerinci 

4 
Siswa dapat menceritakan kembali 

teks cerita secara lengkap dan rinci. 

3 

Siswa dapat menceritakan kembali 

teks cerita secara lengkap namun 

kurang rinci. 

2 

Siswa dapat menceritakan kembali 

teks cerita namun kurang lengkap 

dan kurang rinci. 

1 

Siswa dapat menceritakan kembali 

teks cerita namun tidak lengkap dan 

tidak rinci. 

Total  16 
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   Kriteria penilaian kemampuan membaca kreatif dengan indikator 

meringkas teks cerita digunakan rubrik penilaian yang berpedoman pada pendapat 

(Nurgiyantoro, 2013, hlm.480) yang kemudian diadaptasi seperti pada tabel 

berikut. 

Tabel 3.2 

Instrumen membaca kreatif secara tertulis 

(Nurgiyantoro, 2013, hlm.480) 

Sub-Indikator Kriteria Deskripsi 

Kesesuai dengan 

isi wacana 

4 Siswa dapat meringkas kembali teks narasi 

dengan mengembangkan ide sesuai isi teks cerita 

secara kreatif. 

3 Siswa dapat meringkas kembali teks narasi 

dengan mengembangkan ide sesuai isi teks 

namun kurang kreatif kreatif. 

2 Siswa dapat meringkas kembali teks narasi 

dengan mengembangkan ide sesuai isi teks . 

1 Siswa dapat meringkas kembali teks narasi 

namun sama persis dengan teks yang ada. 

Ketepatan 

Pengembangan 

cerita 

4 Siswa dapat meringkas sebagian besar isi teks 

cerita menggunakan kata dan kalimat yang tepat 

secara terstruktur . 

3 Siswa dapat meringkas sebagian besar isi teks 

cerita menggunakan kata dan kalimat yang tepat 

namun kurang terstruktur. 

2 Siswa dapat meringkas sebagian besar isi teks 

cerita namun kurang menggunakan kata dan 

kalimat yang tepat.  

1 Siswa dapat meringkas sebagian besar isi teks 

cerita namun sama persis dengan isi teks cerita 

yang ada. 
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Gaya Penuturan 

4 Siswa dapat membuat keseluruhan penuturan 

ringkasan mudah dipahami dan dimaknai. 

3 Siswa dapat membuat sebagian penuturan 

ringkasan mudah dipahami dan dimaknai. 

2 Siswa dapat membuat penuturan ringkasan 

namun sebagian kecil mudah dipahami dan 

dimaknai. 

1 Siswa dapat membuat penuturan ringkasan 

namun sulit dipahami dan dimaknai. 

Orisinalitas 

Produk 

4 Siswa dapat membuat ringkasan cerita dengan 

menghasilkan ide tulisan yang menarik dan 

kreatif. 

3 Siswa dapat membuat ringkasan cerita dengan 

menghasilkan tulisan yang menarik namun 

kurang kreatif. 

2 Siswa dapat membuat ringkasan cerita namun 

kurang menghasilkan tulisan yang menarik dan 

kreatif. 

1 Siswa dapat membuat ringkasan cerita namun 

tidak menghasilkan tulisan yang menarik dan 

kreatif. 

Total 16 

 

Nilai =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100 

3.4 Prosedur Penelitian 

  Penelitian ini dilakukan menjadi beberapa tahapan. Tahapan yang pertama 

yakni peneliti melakukan studi literatur kemudian menetapkan rumusan 

permasalahan penelitian. Selanjutnya yaitu merancang pembelajaran dengan 

metode yang dipilih serta membuat instrument penelitian. Instrumen penelitian 

yang akan digunakan oleh peneliti akan diuji terlebih dahulu validitasnya agar 
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instrument layak digunakan. Tahap selanjutnya yakni, merumuskan waktu 

penelitian dan dilanjutkan pada tahap pemberian pre-test dikedua kelas saat awal 

pembelajaran dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum 

diberikan treatment. Setelah itu treatment akan diberikan kepada dua kelas dengan 

perlakuan yang berbeda dan dilanjutkan dengan pemberian soal post-test untuk 

mengetahui peningkatan yang terjadi setelah diberikan treatment. Tahapan 

berikutnya yakni mengolah data hasil pre-test dan post-test menggunakan uji 

normalitas, uji homogenitas dan uji perbedaan rerata serta dilanjutkan pada 

tahapan pembuatan kesimpulan. Berikut uraian tahapan yang akan dilaksanakan. 

3.4.1 Tahap Persiapan 

  Pada tahapan persiapan ini, telah ditentukan beberapa kegiatan penelitian 

yang akan dilaksanakan dengan  rincian sebagai berikut. 

1) Menentukan permasalahan yang akan menjadi subjek penelitian berdasarkan 

hasil obserasi di lapangan maupun hasil studi literatur. 

2) Menentukan fokus permasalahan yaitu mengenai “Rendahnya kemampuan 

membaca pemahaman kreatif siswa”. 

3) Menentukan 2 metode membaca pemahaman yakni CIRC dengan GIST 

sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut yang didasari dari 

berbagai kajian literatur. 

4) Menyusun instrumen yang akan diuji cobakan serta mulai merancang RPP, 

media dan lain sebagainya. 

5) Meminta judgement terkait instrumen yang telah disusun kepada dosen ahli. 

6) Menentukan sekolah yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian. 

7) Melaksanakan uji coba soal di sekolah yang telah ditentukan dan diberi izin  

8) Menganalisis dan mengolah data hasil instrumen yang telah diuji cobakan 

9) Menentukan instrumen yang akan dijadikan soal pre-test dan postest 

berdasarkan hasil analisis dan olah data yang telah dilaksanakan sebelumnya. 

10)  Menentukan sekolah yang akan dijadikan sebagai kelas eksperimen dan kelas 

kontrol dalam penelitian. 

11)  Mengurus perizinan penelitian. 

3.4.2 Pelaksanaan  
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 Pada tahap pelaksanaan, peneliti melaksanakan penelitian dengan 

beberapa kegiatan sebagai berikut :  

1) Melaksanakan pretes kemampuan membaca pemahaman kreatif di kelas 

treatment serta kelas kontrol. 

2) Melaksanakan pembelajaran 4 pertemuan pada kelas treatment dan kelas 

kontrol dengan perlakuan yang berbeda. Pada kelas treatment peneliti 

menggunakan metode CIRC, sedangkan pada kelas kontrol peneliti 

menggunakan metode GIST. Adapun rincian materi teks cerita pada 4 

pertemuan sebagai berikut : 

a. Putri Alor 

b. Rino si Badak Jawa 

c. Kisah Kakak Beradik Nelayan 

d. Laut Kita Penuh Harta Karun 

Untuk penilaian pretest dan posttest peneliti menggunakan teks yang berbeda 

yakni : 

a) Pre-test : Kancil dan Raja Siput 

b) Post-test : Sehari di Sungai Ciliwung 

3) Mengisi lembar observasi oleh guru pada saat berlangsungnya proses 

pembelajaran.  

4) Melaksanakan postest untuk kemampuan membaca kreatif siswa dengan kelas 

eksperimen serta kelas kontrol setelah dilaksanakannya pembelajaran dengan 

perlakuan yang berbeda.        

3.4.3 Penulisan Laporan 

 Berikut tahap penulisan dalam laporan yang akan di lakukan : 

1) Mengumpulkan data pretest dan postest baik di kelas eksperimen maupun di 

kelas kontrol. 

2) Mengolah serta menganalisis data gain baik dikelas eksperimen maupun 

dikelas kontrol. 

3) Menyusun laporan berdasarkan analisis yang dilakukan. 

 Berdasarkan uraian penelitian yang telah ditentukan diatas, berikut bagan 

alur penelitian yang dijabarkan pada gambar 3.1: 
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Gambar 3.1 

Prosedur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1.Studi referensi. 

2.Menentukan fokus permasalahan. 

3.Menentukan model pembelajaran. 

4.Studi pendahuluan. 

5.Menyusun instrument Judgement. 

6.Menentuan sekolah uji coba soal. 

 

 

1. Melaksanakan pretes di kelas eksperimen.  

2. Melaksanakan  pembelajaran dengan 

metode CIRC di kelas eksperimen.  

3. Melakukan observasi oleh guru dan 

mengisi catatan lapangan oleh peneliti. 

4. Melaksanakan postest di kelas eksperimen.  

7. Melaksanakan ujicoba soal. 

8. Menganalisis dan mengolah  data hasil 

uji coba instrument. 

9. Menentukan soal pretest dan post-test. 

10. Menentukan kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. 

11. Mengurus perizinan penelitian. 

1. Melaksanakan pretest di kelas kontrol. 

2. Melaksanakan  pembelajaran dengan 

metode GIST di kelas kontrol. 

3. Melakukan observasi oleh guru dan 

mengisi catatan lapangan oleh peneliti. 

4. Melaksanakan post-test di kelas kontrol. 

Perencanaan 

Pelaksanaan 

1. Mengumpulkan data pretest dan post-tes baik di kelas eksperimen 

maupun di kelas kontrol. 

2. Mengolah data hasil penelitian baik di kelas eksperimen maupun di kelas 

kontrol. 

3. Menyusun data penelitian baik di kelas eksperimen maupun di kelas 

kontrol. 

 

Penulisan Laporan 

Kelas Kontrol Kelas Eskperimen 
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 Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yang akan digunakan, variabel 

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. 

1) Metode CIRC 

  Metode CIRC merupakan metode membaca pemahaman dengan 

komposisi terpadu antara membaca dan menulis secara kooperatif. Siswa 

bukan hanya sebatas membaca bahan bacaan saja, namun juga siswa dapat 

menghasilkan sebuah produk dari kegiatan yang telah dilakukan. Adanya 

kelompok membaca dan menceritakan kembali teks cerita yang telah dibaca 

menjadikan metode ini berpusat pada siswa. Terdapat 5 fase tahapan membaca 

dalam CIRC yang didalamnya meliputi tahap prabaca, tahap membaca dan 

tahap pascabaca. 

2) Kemampuan membaca kreatif 

  Membaca kreatif merupakan proses membaca untuk mendapatkan nilai 

tambah dari pengetahuan yang terdapat dalam bacaan dengan cara 

mengidentifikasi ide-ide yang menonjol atau mengkombinasikan pengetahuan 

yang sebelumnya pernah didapatkan. Siswa tidak hanya sekedar membaca 

tetapi dari kegiatan membacanya ini akan dikembangkan produk hasil bacaan 

siswa berbantuan aplikasi desain dan kemudian akan di ceritakan kembali oleh 

siswa sesuai dengan kreativitasnya masing-masing. 

3) Metode GIST 

  Metode GIST merupakan metode khusus untuk memahami bacaan agar 

siswa memiliki kemampuan memahami intisari paragraf dengan memproduksi 

kalimat demi kalimat guna membangun keseluruhan keseluruhan intisari. 

Terdapat 3 fase tahapan membaca dalam GIST yang didalamnya meliputi 

tahap prabaca, tahap membaca dan tahap pascabaca. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Tekhnik analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh 

responden atau sumber data lain terkumpul. Tekhnik analisi data yang peneliti 

gunakan adalah tekhnik analisis data kuantitatif. Hasil data yang diperoleh baik 
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dari kelas eksperimen maupun kelas kontrol kemudian diola melalui software IBM 

SPSS Statistics 21. Tekhnik analisis data yang digunakan yaitu perhitungan uji 

normalitas, uji homogenitas dan uji perbedaan rerata 

1) Uji Normalitas  

   Hipotesis yang telah dirumuskan akan diuji dengan statistik parametrik 

yang mensyarakatkan bahwa data setiap variabel yang akan dianalisis harus 

berdistribusi normal. Data dikatakan normal apabila menyebar merata dan pola 

tidak menceng ke kiri ataupun ke kanan. Data yang diuji adalah data hasil pre-test 

dan post-test baik pada kelompok eksperimen maupun kontrol. Terdapat beberapa 

tekhnik dalam menguji normalitas data seperti dengan chi kuadrat atau 

menggunakan software IBM SPSS Statistics 21. 

Berdasarkan hal diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis statistiknya sebagai 

berikut: 

Ho: Data berdistribusi normal 

H1: Data tidak berdistribusi normal 

Kriteria pengujian :  

Ho:  diterima bila taraf siginifikansi ≥ = 0,05 

H1:  diterima bila taraf siginifikansi < = 0,05 

       Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi 

normal atau tidak. Penggunaan statistic parametrik, bekerja dengan asumsi bahwa 

data variabel penelitian yang akan dianalisis membentuk distribusi normal yang 

selanjutnya akan dilakukan uji homogenitas. Jika data tidak berdistribusi normal, 

maka akan dilakukan uji non parametric dengan menggunakan uji Saphiro Wilk. 

2)  Uji Homogenitas 

       Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah variansi data dari 

sampel yang dianalisis sudah homogen atau tidak, dapat dilakukan dengan cara 

membandingkan nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansi lebih besar atau sama 

dengan taraf signifikansinya variansi kedua sampel tersebut sama atau homogen. 

Uji homogenitas ini dapat dilakukan melalui software IBM SPSS Statistics 21. 

Sehingga berdasarkan hal tersebut, hipotesis statistik yang digunakan pada uji 

normalitas baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol dapat dirumuskan sebagai 

berikut:  
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Ho: Tidak terdapat perbedaan varian antara kedua kelompok sampel 

H1: Terdapat perbedaan varian antara kedua kelompok sampel 

Dengan taraf signifikansi sebesar 5% maka kriteria pengambilan keputusan yaitu : 

Ho: diterima bila signifikansi ≥ = 0,05  

H1: diterima bila signifikansi < = 0,05 

 Jika data homogen maka dilanjutkan dengan pengujian perbedaan rerata 

dengan menggunakan uji Independen Sample T-tes, dan jika tidak homogen maka 

dilakukan dengan menggunakan uji Mann-Whitney. 

3) Uji Perbedaan Rerata 

  Uji ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan kemampuan membaca 

pemahaman teks narasi di awal sebelum pemberian perlakuan baik dikelas 

eksperimen maupun kontrol. Uji perbedaan ini dapat dilakukan jika data 

berdistribusi normal dan homogen maka akan menggunakan Uji t . Namun jika 

kedua data berdistribusi normal tetapi tidak homogen maka peneliti akan 

menggunakan Uji t’. Jika data tidak berdistribusi normal dan homogen maka 

pengujian dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney.  Pengujian rerata disesuaikan 

dengan rumusan masalah yang telah dipilih. Uji ini dapat dilakukan dengan 

bantuan software IBM SPSS Statistics 21.         

Adapun hipotesis untuk mengetahui perbedaan rerata hasil pre-test dari kedua 

kelas sampel sebagai berikut:  

Ho: µ1 = µ2: rerata kedua sampel sama 

H1: µ1 ≠ µ2: rerata kedua sampel berbeda 

Keterangan : 

µ1: rerata kelas eksperimen 

µ2: rerata kelas kontrol                   

Dengan taraf signifikansi sebesar 5% maka kriteria pengambilan keputusan yaitu : 

Ho: diterima bila signifikansi ≥ = 0,05  

H1: diterima bila signifikansi < = 0,05 

3.5.1   Pengujian Rumusan Masalah Penelitian Pertama 

 Berdasarkan rumusan masalah pertama, maka akan dilakukan pengujian 

menggunakan uji t untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari penerapan 

metode CIRC terhadap kemampuan membaca kreatif siswa pada teks narasi. Uji t 
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yang digunakan yaitu uji t paired sample t-test. Data yang digunakan yaitu data 

hasil pretest dan postest kelas eksperimen. Jika data tidak berdistribusi normal 

maka akan dilakukan uji Wilcoxon. Adapun hipotesis dalam pengujian rumusan 

masalah pertama yaitu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Hipotesis statistik: 

Ho: Tidak terdapat pengaruh dari penerapan metode CIRC terhadap kemampuan 

membaca pemahaman kreatif siswa pada teks narasi 

H1: Terdapat pengaruh dari penerapan metode CIRC terhadap kemampuan 

membaca pemahaman kreatif siswa pada teks narasi 

Adapun hipotesis dalam bentuk statistik sebagai berikut. 

Ho: µ1 ≤ µ2                                   

H1: µ1 > µ2 

Keterangan : 

Ho: Hipotesis nol                                       

H1: Hipotesis Kerja 

µ1: Rata-rata nilai kemampuan membaca pemahaman siswa pada teks narasi 

sebelum menggunakan metode CIRC. 

µ2: Rata-rata nilai kemampuan membaca pemahaman siswa pada teks narasi 

sesudah menggunakan metode CIRC. 

Kriteria Pengujian: Ho diterima apabila nilai signifikansi ≥ (0,05), apabila tidak 

dalam kondisi demikian maka Ho ditolak dan H1 diterima.  

3.5.2   Pengujian Rumusan Masalah Penelitian Kedua 

 Berdasarkan rumusan masalah yang kedua, uji t independent sampe T-test 

digunakan untuk mengetahui perbedaan kemampuan membaca pemahaman siswa 

pada teks narasi menggunakan metode CIRC  dan dengan siswa yang 

menggunakan metode GIST. Data yang digunakan yaitu data hasil pre-test dan 

post-test kelas eksperimen. Adapun hipotesis dalam pengujian rumusan masalah 

pertama yaitu:          

Ho: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan membaca 

pemahaman kreatif siswa pada teks narasi yang menggunakan metode CIRC 

dengan metode GIST. 
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H1: Terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan membaca pemahaman 

kreatif siswa pada teks narasi yang menggunakan metode CIRC dengan 

metode GIST. 

Adapun hipotesis dalam bentuk statistik sebagai berikut. 

Ho: µ1 = µ2                                                      

H1: µ1 ≠ µ2 

Keterangan : 

Ho: Hipotesis nol                                          

Hα: Hipotesis Kerja 

µ1: Rata-rata nilai kemampuan membaca pemahaman siswa pada teks narasi 

menggunakan metode CIRC. 

µ2: Rata-rata nilai kemampuan membaca pemahaman siswa pada teks narasi 

menggunakan metode GIST. 

Kriteria pengujian:  

Ho diterima apabila nilai signifikansi ≥α (0,05), apabila tidak dalam kondisi demik 

 


