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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di SDSN pada kelas V Dinas Pendidikan
Nasional Provinsi Jawa Tengah di Jawa Tengah.
2. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan selama 22 bulan, yaitu dari bulan Juli
tahun 2011 sampai bulan November 2013. Perincian kegiatan penelitian dapat
dilihat pada tabel 5.
Tabel 5. Jadwal Penelitian
Waktu Pelaksanaan
Tahun Akademik 2011/2012
Bulan ….
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

No

Kegiatan

1

4
5
6

Penyusunan Rancangan Usulan Penelitian
untuk Disertasi
Seminar Rancangan Usulan Peneltian
Revisi Usulan Penelitian Hasil Seminar,
Penyusunan skenario pembelajaran, dan
Instrumen Penelitian
Penyusunan Usulan
Ujian Komprehensif
Revisi Hasil Ujian Komprehensif

No

Kegiatan

7
8
9

Mempersiapkan kancah eksperimen
Uji coba instrument
Validasi Instrumen dan Perangkat
Pembelajaran
Pelaksanaan Eksperimen
Pengumpulan data keterampilan membaca
dengan tes
Mengolah data hasil penelitian dan
menyusun laporan penelitian

2
3

10
11
12

Waktu Pelaksanaan
Tahun Akademik 2012/2013
Bulan ….
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
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No

Waktu Pelaksanaan
Tahun Akademik 2013/2014
Bulan ….

Kegiatan
7

13

Revisi Uji Kelayakan Disertasi

14
15

Ujian Disertasi Tertutup
Revisi uji Desertasi Terbuka

8

9 10 11 12 1

2

3

4

5

6

B. Metode Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Pada penelitian eksperimen
dicari hubungan sebab akibat yang mungkin timbul atas pemberian konsdisi
perlakuan dan membandingkan antara kelompok yang diberikan perlakuan dan
kelompok pembanding atau kontrol. Kerlinger (1990: 486-491) menjelaskan jenis
penelitian eksperimen ini menjadi eksperimen laboratorium dan eksperimen
lapangan. Eksperimen laboratorium adalah kajian penelitian yang menjelaskan
varian dari semua atau hampir semua variabel bebas yang berpengaruh yang
mungkin ada namun tidak relevan dengan masalah yang sedang diselidiki
diminimalkan dengan cara diuji kesetaraan atau keseimbangannya. Ini dilakukan
dengan mengasingkan penelitian itu dalam suatu situasi fisik yang terpisah dari
rutinitas kehidupan sehari-hari dan dengan memanipulasi satu atau lebih variabel
bebas dalam kondisi yang ditetapkan, dioperasikan, dan dikontrol secara cermat
dan ketat.
Kelebihan yang utama dalam eksperimen laboratorium yang tepat cermat
terutama dicapai dengan memanipulasi yang terkontrol dan pengukuran terkontrol
di suatu lingkungan yang telah dibersihkan dari kondisi-kondisi yang mungkin
merancukan, sedangkan kelemahan dalam penelitian ini ialah kurangnya kekuatan
variabel bebas karena situasinya tidak nyata. Situasi yang dibuat-buat untuk
maksud-maksud khusus, dapat dikatakan bahwa efek-efek dari manipulasi
eksperimen itu biasanya lemah.
Eksperimen lapangan adalah kajian penelitian dalam suatu situasi nyata,
dengan memanipulasi satu atau lebih variabel bebas dalam kondisi yang dikontrol
dengan cermat oleh pembuat eksperimen sejauh yang dimungkinkan oleh
commit
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adalah dalam eksperimen laboratorium, variabel pengganggu dapat diminimalkan
tetapi nilai kurangnya di alam yang tidak nyata, adapun eksperimen lapangan,
kontrol dalam situasi eksperimen jarang dapat seketat kontrol eksperimen
laboratorium tetapi nilai lebihnya di alam yang nyata. Kekurangan akibat sulit
mengendalikan variabel dan

perlakuan yang diyakini memberi kontribusi

terhadap dampak perlakuan dapat diminimalisasi sekaligus meningkatkan
kesesuaian eksperimen dengan dunia nyata.
Penelitian eksperimen pada umumnnya memiliki tiga karakteristik
penting, yakni (1) variabel bebas yang dimanipulasi, (2) variabel yang mungkin
berpengaruh dikontrol agar tetap konstan, dan (3) efek manipulasi variabel bebas
dan terikat diobservasi secara langsung oleh peneliti (Ary, 1985: 92-94). Ciri
pertama, penelitian eksperimen adalah adanya tindakan manipulasi variabel bebas
secara terencana dilakukan oleh peneliti. Manipulasi dalam pengertian ini bukan
dalam pengertian umum yang negatif, akan tetapi memiliki pengertian tindakan
yang dilakukan oleh peneliti atas dasar pertimbangan ilmiah yang dapat
dipertanggungjawabkan secara terbuka guna memperoleh perbedaan efek pada
variabel terikat.
Pada pelaksanaannya, subjek penelitian dibagi dalam beberapa kelompok,
kemudian tiap-tiap kelompok diberikan perlakuan yang berbeda. Perbedaan
kondisi direncanakan sebagai penentu sejak awal agar mereka memperoleh hasil
yang mungkin berbeda di antara dua atau lebih kelompok tersebut. Perbedaan
muncul tersebut diperhitungkan sebagai akibat adanya manipulasi variabel bebas
terhadap dua atau lebih kelompok. Ciri kedua, dari penelitian eksperimen adalah
kontrol secara sengaja dilakukan oleh peneliti terhadap variabel yang ada.
Sebagaimana dikatakan Gray (1982: 211) mengontrol merupakan usaha peneliti
untuk memindahkan pengaruh variabel lain pada variabel terikat yang mungkin
mempengaruhi penampilan variabel tersebut. Ciri ketiga adalah efek manipulasi
variabel bebas dan terikat diobservasi secara langsung oleh peneliti. Tindakan
observasi harus dilakukan oleh peneliti selama proses eksperimen berlangsung.
Observasi ini dilakukan baik untuk kelompok eksperimen maupun kelompok
kontrol. Tujuan observasi ini adalah untuk melihat dan mencatat fenomena apa
commit to user
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yang muncul yang memungkinkan terjadinya perbedaan di antara kedua kelompok
sebagai akibat dari adanya kontrol dan manipulasi variabel.
Di samping hal-hal di atas, hasil eksperimen dengan subjek manusia atau
tingkah laku kemungkinan bervariasi, apabila peneliti tidak bisa memisahkan
antara variabel yang diperlukan dan variabel luar di sekitar proses eksperimen.
Suatu eksperimen dikatakan memiliki validitas internal yang tinggi apabila
kondisi yang berbeda pada variabel terikat dari subjek yang diteliti merupakan
hasil langsung dari adanya manipulasi variabel bebas. Misalnya, penelitian
tentang pengaruh beberapa model pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Jika
validitasnya tinggi, maka perbedaan hasil belajar siswa di antara beberapa
kelompok eksperimen, hanya disebabkan adanya pengaruh dari beberapa model
pembelajaran tersebut. Validitas ini diperlukan untuk menguji kesahihan
indikator-indikator yang membangun variabel penelitian.
Validitas eksternal dikatakan tinggi apabila kondisi di mana hasil
penelitian yang dilakukan dapat digeneralisasikan atau digunakan pada kelompok
lain di luar seting eksperimen. Validitas eksternal pada umumnya dibedakan
menjadi empat macam faktor (Sukardi, 2009:189), yaitu: (1) adanya interaksi
pengaruh bias pemilihan dan X, (2) pengaruh interaksi pretesting, (3) pengaruh
reaktif proses eksperimen, dan (4) adanya interferensi antarpelaksanaan selama
dalam proses penelitian eksperimen. Berkait dengan penelitian ini, maka validitas
internal dan eksternal akan dikontrol secara proporsional.
Validitas internal pada penelitian ini dikontrol sebaik-baiknya. Faktor
objek yang diteliti dan proses kematangan dikontrol melalui pemberian perlakuan
yang diberikan sesuai dengan tujuan penelitian dengan mempertimbangkan
karakteristik siswa SD tersebut, pengontrolan juga dilakukan melalui pengambilan
sampel dan metode sampling yang digunakan.
Faktor prosedur pretesting dan pretest, instrumen pengukur yang
digunakan dikontrol melalui tes yang akan digunakan untuk mengukur variabel
harus diujicobakan terlebih dahulu dan selanjutnya dianalisis, realitas, dan juga uji
keseimbangan untuk memperoleh data sekolah dan identitas siswa yang menjadi
sampel penelitian, digunakan nilai kecerdasan verbal linguistik. Data ini
commit to user
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kelas dari sampel penelitian, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai
kemampuan awal yang sama atau seimbang.
Faktor adanya kecenderungan terjadinya statistik regresi pada individu dan
perbedaan pemilihan subjek, dikontrol dengan pengambilan sampel secara acak
dengan cluster random sampling.
Faktor perbedaan lainnya disebabkan adanya mortalitas dalam proses
eksperimen dan adanya interaksi di antara faktor-faktor kontrol melalui tidak
adanya interaksi antaranggota sampel setiap sel penelitian, mengingat anggota
sampel dalam setiap sel saling berjauhan tetapi memiliki homogenitas karakter, di
samping beberapa kontrol terhadap validitas internal yang dilakukan tersebut,
untuk mengatasi agar unsur pengaruh terhadap variabel terikat dalam eksperimen
ini semata-mata hanya ditentukan oleh variabel bebas maka analisis data dalam
penelitian ini digunakan uji kesetaraan terhadap aspek yang tidak diamati.
Penelitian ini adalah penelitian ekperimen semu, karena pada penelitian ini
peneliti tidak mungkin mengontrol semua variabel yang ada. Namun demikian,
kedua kelas faktor yang merupakan persyaratan validitas internal dan validitas
eksternal di atas, dimaksimalkan persyaratannya secara proporsional. Persyaratan
ini penting dilakukan agar hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan
tidak bias. Tujuan eksperimen semu adalah untuk memperoleh informasi yang
merupakan perkiraan bagi informasi yang dapat diperoleh dengan eksperimen
yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengontrol dan
atau memanipulasi semua variabel yang relevan (Budiyono, 2003: 82). Dalam
penelitian ini ditentukan variabel bebas tidak dikontrol, tetapi dimanipulasi, yaitu
model pembelajaran kontekstual, berbasis masalah dan investigasi kelompok
sebagai variabel eksperimen, sedangkan variabel terikat adalah kemampuan verbal
linguistik/kemampuan verbal berbahasa sebagai variabel kontrol, adapun variabel
bebas lain yang tidak dapat dikontrol pada saat penelitian tetapi tidak terlalu
mengganggu validitas penelitian eksperimen ini, misalnya fasilitas belajar,
ekonomi orang tua, bimbingan orang tua, dan sebagainya.
Sebelum dilakukan perlakuan, dilakukan uji keseimbangan. Ini dilakukan
untuk mengetahui bahwa beberapa kelompok siswa yang akan dikenai eksperimen
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untuk uji keseimbangan adalah nilai awal kemampuan mengapresiasi cerita
pendek, sedangkan pada akhir penelitian, semua kelompok diberikan tes
kemampuan mengapresiasi sebuah cerita pendek, yang hasilnya digunakan untuk
analisis dengan uji ststistik.

C. Variabel Penelitian
Variabel-variabel penelitian ini sebagai berikut.
1. Variabel bebas pertama ialah model pembelajaran.
2. Variabel bebas kedua ialah kecerdasan verbal linguistik.
3. Variabel terikat ialah kemampuan mengapresiasi cerita pendek.

D. Definisi Operasional Variabel
Definisi operasional tiap-tiap variabel penelitian dijelaskan sebagai
berikut:
Kemampuan mengapresiasi cerita pendek adalah suatu kecakapan,
kesanggupan, ketangkasan, bakat, dan tenaga (daya kekuatan) yang diperlukan
siswa untuk menunjukkan suatu tindakan atau aktivitas khusus, baik secara fisik
atau mental yang berupa hasil usaha yang diperoleh siswa setelah melakukan
proses pembelajaran keterampilan membaca yang meliputi aspek kognitif, emosi,
dan apresiasi, akhirnya siswa berhasil memahami sebuah karya sastra sehingga
tercipta jiwa yang matang, dapat menghargai karya sastra yang dibacanya.
Instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan data prestasi belajar mengapresiasi
cerita pendek adalah tes (lampiran 32 halaman 467).
Model kontekstual siswa belajar melalui kegiatan kelompok, masing-masing
kelompok beranggotaan 4 sampai 6 orang. Langkah yang dilaksanakan dengan
kerja kelompok, berdiskusi, saling menerima dan memberi. Menempatkan siswa
sebagai subjek belajar, artinya siswa berperan aktif dalam setiap proses
pembelajaran dengan cara menemukan dan menggali sendiri materi pelajaran
Pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata secara riel. Kemampuan
didasarkan oleh pengalaman. Tujuan
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kepuasan diri. Guru memberikan arahan pada siswa dalam rangka mencapai
tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan pembelajaran diukur dengan berbagai
cara yaitu evaluasi proses, hasil karya siswa, penampilan, rekaman, observasi, dan
wawancara.
Model berbasis masalah siswa melakukan pembagian kelas menjadi
beberapa kelompok, tiap kelompok beranggotaan 4 sampai 6 anak, siswa
melakukan analisis masalah atas masalah yang disepakati. Perumusan masalah
dilakukan sendiri oleh siswa dalam kelompok-kelompoknya untuk menyelasaikan
masalah yang paling esensial sesuai dengan topik yang diberikan guru.
Mengembangkan hipotesis (jawaban sementara) atas masalah yang dibagi.
Mengidentifikasikan dan menjelaskan pengetahuan apa saja yang diperlukan
untuk bisa memecahkan masalah. Guru menyiapkan materi/topik tetapi juga
harus menguasai metode penyampaian dan menguasai materi yang efektif.
Evaluasi menuntut pemecahan ganda dan merupakan bagian utuh dari
pembelajaran untuk disimpulkan bersama.
Model investigasi kelompok siswa membagi kelas menjadi kelompokkelompok, tiap-tiap kelompok beranggotaan 4 samapi 5 anak dan guru
merencanakan berbagai prosedur belajar dan tujuan yang konsisten dengan
berbagai topik dan sub topik yang telah dipilih. Pembelajaran melibatkan berbagai
aktivitas dan keterampilan dengan variasi yang luas dan mendorong siswa untuk
menggunakan berbagai sumber baik yang terdapat di dalam maupun di luar
sekolah. Presentasi kelompok dikoordinasikan oleh guru. Guru dan siswa
melakukan evaluasi mengenai konstribusi tiap kelompok terhadap pekerjaan kelas
sebagai suatu keseluruhan. Evaluasi mencakup tiap siswa secara individual,
kelompok atau keduanya.
Kecerdasan verbal linguistik adalah suatu bentuk kemampuan yang
berkaitan dengan kepekaan akan makna, urutan kata dalam menggunakan bahasa
untuk menyatakan dan memahami arti yang kompleks. Kecerdasan verbal
linguistik adalah kemampuan berbahasa yang dapat dibedakan menjadi
kemampuan memahami (comprehension) dan mempergunakan (production),
commit
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proses decoding atau proses usaha memahami apa yang dituturkan karya sastra,
sebaliknya kemampuan produktif merupakan proses encoding yaitu proses usaha
mengomonikasikan ide, pikiran, atau perasaan melalui bentuk-bentuk karya satra.
Dari kemampuan ini siswa dapat mengapresiasi karya sastra yang dibacanya.
Instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan data hasil kemampuan verbal
linguistik dalam mengapresiasi cerita pendek ini adalah dengan memberikan tes
yang diukur berdasarkan pada skala Likert (Saifudin, 1997).

E. Populasi dan Sampel Penelitian
1. Populasi
Populasi penelitian ini adalah siswa Sekolah Dasar wilayah provinsi
Jawa Tengah yang terdiri 35 Kabupaten/Kota yang memiliki SD berjumlah
19.656 buah yang tersebar di dalam 6 eks karesidenan. Populasi (universum)
adalah keseluruhan pengamatan yang ingin diteliti, berhingga atau tak
berhingga (Budiyono,2003: 121). Arikunto (2003: 115) memberikan batasan
populasi sebagai keseluruhan subjek penelitian. Sementara ahli lain,
menyatakan bahwa populasi adalah seluruh objek yang menjadi perhatian
dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan (S. Margono,
2004:228). Banyaknya anggota suatu populasi disebut ukuran populasi.
Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas V SDSN wilayah Jawa
Tengah tahun pelajaran 2011/2012.
2. Sampel
Dalam penelitian ini, mengamati seluruh anggota populasi seringkali
tidak mungkin dan tidak perlu. Apalagi dalam penelitian ini populasinya
sangat besar. Oleh karena itu, peneliti mengambil sebagian dari populasi yang
mewakili. Sebagian populasi yang diamati dalam penelitian disebut sampel
(Budiyono, 2003: 121). Agar prinsip keterwakilan pada sampel terpenuhi,
maka harus dibuat agar setiap anggota dari populasi mempunyai peluang yang
sama untuk menjadi sampel. Disamping itu, sampel harus mencerminkan
populasi yang bersangkutan. Sementara itu, ada hukum statistik dalam
menentukan sampel penelitian, semakin besar anggota sampel yang digunakan
to userkeadaan populasi yang ada.
dalam studi semakin kuat dan commit
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Kabupaten yang dijadikan sampel penelitian ini terdiri dari 5
kabupaten yaitu Kabupaten Karanganyar, Blora, Batang, Purworejo, dan
Banyumas. Dari tiap-tiap kabupaten/kota yang dipilih sebagai sampel
sebanyak tiga sekolah, jadi jumlah sekolah yang menjadi sampel penelitian
sebanyak 15 sekolah. Sekolah yang dipilih adalah sekolah SDSN yang
stratanya mewakili strata seluruh sekolah kabupaten tersebut. Setiap sekolah
diambil satu kelas.
Oleh karena itu, jumlah kelas sampel sebanyak 15 kelas. Teknik
sampling yang digunakan ialah multiple stagerandom sampling. Kelas
eksperimen terdiri dari 15 kelas. Kelas yang memperoleh pembelajaran
dengan model kontekstual sebanyak 5 kelas, kelas yang memperoleh model
pembelajaran berbasis masalah 5 kelas, dan kelas yang memperoleh
pembelajaran investigasi kelompok 5 kelas. Jumlah anggota sampel yang
diambil dalam penelitian ini mengacu formula empiris yang disampaikan oleh
Isaac dan Michael (1981: 192), dengan rumus sebagai berikut:

 2. .N.P(1  P)
S 2
d ( N  1)   2 P(1  P)
Keterangan :
S :

Jumlah anggota sampel

N :

Jumlah anggota populasi akses

P :

Proporsi populasi sebagai dasar asumsi pembuatan tabel. Harga
inidiambil P = 0, 50

d

:

Derajat ketepatan yang direfleksikan oleh kesalahan yang dapat
ditoleransi dalam fluktuasi proporsi sampel P, d umumnya diambil
0, 05

2

:

Nilai tabel chisquare untuk satu derajat kebebasan relatif level
koefisien yang diinginkan

2 = 3, 841 tingkat kepercayaan 0, 95.
Berdasarkan tabel perhitungan, dengan populasi sebanyak 928.216
siswa, diperoleh sampel yang layak dalam penelitian ini minimal 384 siswa.
Mengacu jumlah anggota sampel minimal yang dianjurkan, ketercukupan
kelompok eksperimen, dan kondisi lapangan, maka anggota sampel penelitian
commit to user
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(384) yang dibutuhkan sehingga sangat representatif. Adapun distribusi
sampel tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel 6. Distribusi Sampel
Model Pembelajaran
No

Model GI

Model PBL

Model CTL

1

SDN 02 Pabuaran
(30 Siswa) Kab
Banyumas

SDN 02 Seloromo (38
Siswa) Kab
Karanganyar

SDN 02 Tempelan (39
Siswa) Kab Blora

2

SDN Purworejo (40
Siswa) Kab
Purworejo

SDN 01 Ngawen (37
Siswa) Kab Blora

SDNSempu (21
Siswa) Kab Batang

3

SDN Kauman (47
Siswa) Kab Batang

SDN 01 Bakalan (47
Siswa) Kab Batang

SDN01 Kranji (43
Siswa) Kab Banyumas

4

SDN 02 Pulosari (30
Siswa) Kab
Karanganyar

SDN Bantarsoka (37
Siswa) Kab Banyumas

SDN Sawonggalih (22
Siswa) Kab Purworejo

5

SDN 01 Tamanrejo
(36 Siswa) Kab
Blora

SDN Abean (16
Siswa) Kab Purworejo

SDN 01 Karanganyar
(47 Siswa) Kab
Karanganyar

Jumlah
Siswa

530

3. Teknik Penarikan Sampel
Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel digunakan multi stage
area random sampling. Adapun langkah-langkah pengambilan sampel
dilakukan secara bertahap berikut ini.
Mengingat jumlah populasi yang besar (928.216 Siswa) tersebar di
wilayah yang luas, yaitu 19.656 SD di Dinas Pendidikan Jawa Tengah yang
terdiri atas 35 Kabupaten/Kota dengan luas 32.548,20 Km2 yang terhimpun
dalam 6 eks-karesidenan, maka agar keterwakilan wilayah terpenuhi, sampel
diambil berdasarkan keterwakilan setiap eks-karesidenan di Jawa Tengah.
Teknik pemilihan ini menggunakan prinsip proporsional (Sukardi, 2009: 62).
Selanjutnya Kabupaten/Kota di eks-karesidenan tersebut diambil satu
kabupaten/kota sebagai sampel. Berikut hasil Cluster Random Sampling.
commit to user
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Tabel 7. Hasil Cluster Random Sampling
No.
1

2

3

4

5

Populasi
Kabupaten/Kota
Eks-Karesidenan Pati 1. Kab. Blora
2. Kab. Rembang
3. Kab. Pati
4. Kab. Kudus
5. Kab. Jepara
Eks-Karesidenan
6. Kab. Batang
Pekalongan
7. Kab. Brebes
8. Kab. Pekalongan
9. Kab. Tegal
10. Kota Pekalongan
11. KotaTegal
Eks-Karesidenan
12. Kab. Sragen
Surakarta
13. Kab. Sukoharjo
14. Kab. Boyolali
15. Kab. Wonogiri
16. Kab. Karanganyar
17. Kab. Klaten
18. Kota Surakarta
Eks-Karesidenan
19. Kab. Magelang
Kedu
20. Kab. Temanggung
21. Kab. Wonosobo
22. Kab. Purworejo
23. Kota Magelang
Eks-Karesidenan
24. Kab. Banjarnegara
Banyumas
25. Kab. Purbalingga
26. Kab. Kebumen
27. Kab. Banyumas
28. Kab. Cilacap
Jumlah
28 kabupaten
Eks- karesidenan

Hasil Sampel
Kab/Kota

Kab. Blora

Kab. Batang

Kab. Karanganyar

Kab. Purworejo

Kab. Banyumas

5 kabupaten

Dalam pelaksanaan eksperimen ini, peneliti tidak ingin mengganggu
proses belajar mengajar yang terjadi di lokasi penelitian, kecuali ingin
menerapkan

perlakuan

model-model

pembelajaran

dan

kemampuan

kecerdasan verbal linguistik (kemampuan berbahasa) dalam mengapresiasi
sebuah cerita pendek.
Jadi alokasi waktu dan tempat penelitian menyesuaikan jadwal yang
commit to user
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ditetapkan sebanyak 15 dengan tiap-tiap sel beris sekitar 28-30 siswa SDSN,
yaitu kelas V SD sebanyak 15 kelas yang terdapat di 15 SDSN yang tersebar
di 5 kabupaten sampel penelitian. Jadi teknik; itu yang ditetapkan adalah
Cluster Random Sampling dengan prinsip probabilitas. Teknik Cluster
Random Sampling digunakan karena dalam metode ini pengambilan sampel
bukan didasarkan pada individual tetapi lebih berdasarkan pada kelompok,
daerah, atau kelompok subjek yang secara alami berkumpul

bersama

(Sukardi, 2009: 61). Populasi dibagi menjadi beberapa kelompok atau klaster.
Secara acak yang diperlukan diambil dengan proses pengacakan. Setiap
anggota yang berada di dalam klaster-klaster yang diambil secara acak tadi
merupakan sampel yang diperlukan (Sudjana, 1996: 173). Dalam penelitian,
sampel yang dimaksud adalah kelompok subjek atau klaster yang diambil
secara acak yang secara alami berkumpul bersama yaitu siswa kelas V SDSN
semester gasal tahun pelajaran 2011/2012 di lima kabupaten sampel yang
disebutkan di atas.
F. Rancangan Penelitian
Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis faktorial
dua perlakuan dengan kelas 3 x 2, perlakuan pertama model pembelajaran yang
terdiri dari tiga jenis, yaitu; pertama berbasis kontekstual, kedua berbasis masalah,
dan ketiga berbasis investigasi kelompok (Ary.D,L.C.Jacobs, &.A.Razaveih,
1985: 104). Pola rancangan Anava satu jalur tampak pada gambar berikut ini:
Tabel 8. Desain Faktorial Penelitian
A

B
a1 (CTL)
a2(PBL)
a3(GI)

b1(VL Rendah)
ab11
ab21
ab31

b2(VL Tinggi)
ab12
ab22
ab32

Keterangan :
A
: Model Pembelajaran
a1
: model pembelajaran kontekstual
a2
: model pembelajaran berbasis masalah
a3
: model pembelajaran investigasi kelompok
B
: Kecerdasan Verbal Linguistik
b1
: kemampuan kecerdasan
commitverbal
to userlinguistik rendah
b2
: kemampuan kecerdasan verbal linguistik tinggi
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ab11
ab21
ab31
ab12
ab22
ab32

: kumpulan nilai pada kelompok CTL -VL rendah
: kumpulan nilai pada kelompok PBL-VL rendah
: kumpulan nilai pada kelompok GI-VL rendah
: kumpulan nilai pada kelompok CTL -VL tinggi
: kumpulan nilai pada kelompok PBL-VL tinggi
: kumpulan nilai pada kelompok GI -VL tinggi.

G. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
menggunakan metode tes. Metode tes adalah suatu metode atau alat untuk
mengadakan penyelidikan yang menggunakan soal-soal, pertanyaan atau tugastugas di mana persoalan-persoalan atau pertanyaan-pertanyaan itu telah dipilih
dengan seksama dan telah distandarisasikan (Budiyono, 2003: 54). Metode tes
dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang nilai prestasi
belajar kemampuan mengapresiasi cerita pendek dan kecerdasan verbal linguistik
setelah diberikan perlakuan. Tes yang digunakan untuk mengumpulkan data
kemampuan mengapresiasi cerita pendek adalah tes bentuk pilihan ganda, uraian
singkat, dan tes yang digunakan untuk mengukur kecerdasan verbal lingistik
bentuk tes skala sikap dengan mengadopsi model Likert dalam Azwar Saifuddin
(1997: 139), (Lampiran 13, halaman 261). Sebelum digunakan untuk mengambil
data, tes ini diujicobakan untuk mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas, daya
beda, dan tingkat kesukaran. Butir-butir soal yang memenuhi syarat tersebut
digunakan sebagai instrumen penelitian, sedangkan yang tidak memenuhi syarat
dihilangkan atau dibuang .
Dalam penyusunan tes, perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut.
1. Menyusun indikator dan kisi-kisi tes
Kisi-kisi yang dibuat kisi-kisi pada materi kemampuan mengapresiasi cerita
pendek yang berupa pemahaman lateral, kritis, dan kreatif.
2. Menyusun butir-butir soal tes
Butir-butir soal tes untuk mengumpulkan data kemampuan mengapresiasi
cerita pendek disusun berupa soal pilihan ganda dengan empat alternatif
jawaban.
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3. Melakukan uji coba instrumen
Setelah penyusunan instrumen penelitian selesai dilaksanakan, langkah
selanjutnya adalah mengujicobakan tes yang telah tersusun subelum
dikenakan pada sampel penelitian. Uji coba ini dilakukan pada siswa di luar
sampel tetapi masih dalam populasi. Tujuan uji coba ini adalah untuk melihat
apakah tes yang telah disusun benar-benar memiliki validitas isi yang baik dan
reliabel, memiliki daya beda, serta tingkat kesukaran yang memadai.
a. Analisis Intrumen
1) Uji Validitas Isi
Suatu instrumen valid menurut validitas isi apabila isi instrumen
tersebut telah merupakan sampel yang representatif dari keseluruhan isi
hal yang diukur (Budiyono, 2003: 58). Hal ini dilakukan melalui dua
tahapan, yaitu: (1) sebelum menyusun tes harus dilakukan penyusunan
kisi-kisi tes, kisi-kisi ini harus mewakili isi materi yang diukur, validasi
dilakukan oleh expert judgment; (2) kisi-kisi dikembangkan menjadi
butir-butir tes yang divalidasi oleh expert judgement atau panel ahli.
Senada dengan pendapat ini Azwar (1997: 45) menyatakan bahwa
validitas isi adalah validitas yang diestimasi lewat pengujian terhadap
isi tes dengan analisis rasional atau lewat proffesional judgment.
Adapun langkah-langkah dalam melakukan validitas isi sebagaimana
yang dikemukakan Crocker dan Algina (dalam Budiyono, 2003: 60)
adalah berikut ini.
a) Mendefinisikan domain kerja. yang akan diukur (pada tes
prestasi dapat berupa serangkaian tujuan pembelajaran atau
pokok-pokok bahasan yang diwujudkan dalam kisi-kisi),
b) Membentuk sebuah panel yang ahli (qualified) dalam domaindomain tersebut,
c) Menyediakan kerangka terstruktur untuk proses pencocokan
butir-butir soal dengan domain performans yang terkait,
d) Mengumpulkan data dan menyimpulkan berdasarkan data yang
diperoleh dari proses pencocokan pada langkah butir c).
Dalam penelitian ini, butir soal mengapresiasi cerita pendek
dikatakan valid apabila kisi-kisi tes sudah mewakili isi materi
kemampuan mengapresiasi
cerita
pendek dan tiap-tiap butir tes
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kemampuan mengapresiasi cerita pendek sudah sesuai dengan semua
kriteria dalam lembar validitas tes, validasi dilakukan oleh panel ahli
atau expert judgment.
2) Uji Validitas Butir
Instrumen kemampuan mengapresiasi cerpen setelah dinyatakan
valid dari segi isi, kemudian diteruskan dengan uji coba secara empirik
untuk megevaluasi konstruksinya. Pengujian dilakukan menggunakan
rumus korelasi biserial karena skor instrumennya adalah skor dikotomi
(1 dan 0). Korelasi biserial di atas 0,30 dipandang sebagai butir tes yang
baik. Rumus korelasi biserial adalah sebagai berikut:

 pbis 

Mp - Mt
St

p
q

keterangan:
pbis = Koefisien korelasi biserial.
Mt = Rerata skor total.
Mp = Rerata skor dari subyek yang menjawab betul bagi item yang
dicari validitasnya
St = Standar deviasi dari skor total
p = Proporsi siswa yang menjawab benar
q = Proporsi siswa yang menjawab salah (Arikunto, 2003: 79)
3) Reliabilitas
Reliabilitas suatu tes menunjukkan pada keajegan skor-skor
yang diperoleh oleh individu yang sama pada waktu yang berbeda, atau
yang diperoleh

dengan

cara

yang

lain

yang

sepadan.

Suatu

instrumen dinyatakan reliabel jika seseorang melakukan pengukuran
dengan instrumen yang sama pada waktu yang berbeda maka hasil
pengukurannya adalah sama. Atau jika dilakukan oleh orang

yang

berbeda tetapi dengan kondisi yang sama, maka pengukuran dengan
instrumen yang sama akan memberikan hasil yang sama pula
(Budiyono, 2003: 65).
Tes prestasi belajar kemampuan mengapresiasi cerita pendek
dalam penelitian ini menggunakan tes pilihan ganda dengan empat
commit
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Jawaban benar diberi skor 1 dan

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
121

jawaban salah diberi skor 0.Untuk mengetahui tingkat reliabilitas tes ini
digunakan teknik Kuder-Richardson atau biasa disebut dengan KR-20
(Budiyono, 2003: 69),dengan rumus berikut.
2
 n  st   pi qi
r11  

st2
 n  1 






dengan :
r11 : koefisien reliabilitas tes
n : banyak item
st2 : variansi total
pi : proporsi subyek yang menjawab item dengan benar
qi : proporsi subyek yang menjawab item dengan salah (qi = 1 – pi).
Dalam penelitian ini, tes yang digunakan adalah tes yang mempunyai
koefisien reliabilitas lebih dari 0, 70 atau r11> 0,70. Hal ini sesuai
dengan anjuran Budiyono (2003: 72).
b. Hasil Uji Coba
1) Hasil Uji Instrumen Tes Awal Kemampuan Mengapresiasi Cerita
Pendek
Uji validitas instrumen tes awal kemampuan mengapresiasi soal
cerita pendek terdiri dari 30 item soal, item yang valid sebanyak 28 soal
(yaitu pada soal nomer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30), dan item yang tidak valid
sebanyak 2 soal (yaitu pada soal nomer 11 dan 23). Berdasarkan tabel
diperoleh nilai rpbis pada soal: 11= 0,6495; 2= 0,6569; 3= 0,5734; 4=
0,7225; 5= 0,6569; 6= 0,6342; 7= 0,5576; 8= 0,5671; 9= 0,5018; 10=
0,5615;12= 0,7446;13= 0,4907;14= 0,5446;15= 0,6711;16= 0,5495;17=
0,5526;18= 0,7378; 19= 0,5332; 20= 0,7143; 21= 0,5734; 22= 0,5495;
24= 0,6956; 25= 0,5526; 26= 0,5633; 27= 0,6063; 28= 0,5881; 29=
0,5526; dan 30= 0,6926; yang lebih besar dari nilai batasnya rtabel =
0,423, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pada soal nomer: 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26,
27, 28, 29, dan 30 adalah valid,sedangkan pada soal nomer 11 dan 23
commit to user
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Untuk mengukur keajegan digunakan uji reliabilitas KR-20 yang
diperoleh nilai sebesar 0,8779 (lebih dari 0,6) hal itu menunjukkan
bahwa instrumen cerpen Taman Akuarium memiliki keajegan yang
dapat dipertanggung jawabkan, sehingga dapat digunakan sebagai alat
ukur dalam penelitian ini. (lampiran 25 hal. 410)
2) Hasil Uji Instrumen Soal Kecerdasan Verbal linguistik
Uji validitas instrumen soal kecerdasan verbal linguistik terdiri
dari 30 item soal, item yang valid sebanyak 28 soal (yaitu pada soal
nomer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30), dan item yang tidak valid sebanyak 2 soal
(yaitu pada soal nomer 15 dan 28). Berdasarkan tabel diperoleh nilai rpbis
pada soal: 1= 0,507; 2= 0,573; 3= 0,601; 4= 0,575; 5= 0,396; 6= 0,535;
7= 0,433; 8= 0,589; 9= 0,676; 10= 0,585; 11= 0,587; 12= 0,504; 13=
0,528; 14= 0,463; 16= 0,569; 17= 0,544; 18= 0,606; 19= 0,571; 20=
0,489; 21= 0,627; 22= 0,445; 23= 0,619; 24= 0,488; 25= 0,614; 26=
0,422; 27= 0,581; 29= 0,571; dan 30= 0,5641; yang lebih besar dari
nilai batasnya rtabel= 0,308, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa
pada soal nomer: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, dan 30 adalah valid,sedangkan
pada soal nomer 11 dan 23 adalah tidak valid karena nilai rpbis kurang
dari rtabel-nya.
Untuk mengukur keajegan instrumen soal kecerdasan verbal
linguistik digunakan uji reliabilitas KR-20 yang diperoleh nilai sebesar
0,86 (lebih dari 0,6) hal itu menunjukkan bahwa instrumen soal
kecerdasan

verbal

linguistik

memiliki

keajegan

yang

dapat

dipertanggung jawabkan, sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur
dalam penelitian ini (lampiran 26 hal. 412).
3) Uji Instrumen Soal Kemampuan Akhir Mengapresiasi Cerita Pendek
Uji validitas instrumen kemampuan akhir mengapresiasi cerita
pendek terdiri dari 50 item soal, item yang valid sebanyak 40 soal (yaitu
pada soal nomer 1, 2, 3,commit
4, 5, 6,to7,user
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20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30), dan item yang tidak valid
sebanyak 10 soal (yaitu pada soal nomer 8 dan 17). Berdasarkan tabel
diperoleh nilai rpbis pada soal: 1= 0.38; 2= 0.4; 3= 0.39; 4= 0.43; 5=
0.52; 6= 0.47; 7= 0.38; 8= 0.34; 9= 0.26; 10= 0.01; 11= 0.46; 12= 0.36;
13= 0.43 0.46; 22= 0.34; 23= 0.2; 24= 0.54; 25= 0.47; 26= 0.51; 27=
0.39; 28= 0.35; 29= 0.53; 30= 0.02; 31= 0.42; 32= 0.51; 33= 0.47; 34=0.42; 35= 0.44; 36= 0.44; 37= 0.07; 38= 0.45; 39= 0.43; 40= 0.03; 41=
0.49; 42= 0.41; 43= 0.21; 44= 0.36; 45= 0.43; 46= 0.53; 47= 0.39; 48=
0.21; 49= 0.45; dan 50= 0.39; yang lebih besar dari nilai batasnya rtabel=
0,33, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pada soal nomer: 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, dan 30 adalah valid,sedangkan pada soal nomer 8 dan 17
adalah tidak valid karena nilai rpbis kurang dari rtabel-nya.
Untuk mengukur keajegan instrumen soal kecerdasan verbal
linguistik digunakan uji reliabilitas KR-20 yang diperoleh nilai sebesar
0,84 (lebih dari 0,6) hal itu menunjukkan bahwa instrumen soal
kecerdasan

verbal

linguistik

memiliki

keajegan

yang

dapat

dipertanggung jawabkan, sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur
dalam penelitian ini (lampiran 27 hal. 415).

H. Uji Keseimbangan
Uji keseimbangan digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan
kemampuan mengapresiasi cerita pendek antara kelas dengan CTL – VL tinggi,
PBL-VL tinggi, GI – VL tinggi, CTL-VL rendah, PBL-VL rendah, GI-VL rendah.
Uji ini dilakukan sebelum eksperimen dilaksanakan dengan menggunakan data
hasil tes kemampuan awal. Uji keseimbangan dilakukan dengan metode uji beda
mean F. Menurut Budiyono (2004: 170) sebelum uji keseimbangan dilakukan
diperlukan uji prasarat yaitu uji normalitas dan uji homogenitas.
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1. Uji Normalitas
Prosedur uji normalitas populasi dengan menggunakan metode
Kolmogorov Smirnov sebagai berikut:
a. Hipotesis
H0 : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal
H1 : Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal
b. Statistik Uji
D =Maximum = |Fe (x) −F (x)|
Dengan
Fe (x) = Frekuensi empirik
F(X) = Frekuensi observasi kumulatif
n = sampel
c. Taraf signifikasi
 = 0, 05
d. Daerah kritik
KS = {KS|KS>KSα;n}
Harga KSα;ndapat diperoleh dari tabel kolmogorov pada tingkat signifikansi
α dan derajat bebas n (ukuran sampel)
e. Keputusan Uji
H0 ditolak jika harga D > KS.
f. Kesimpulan
1) Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal jika Ho
diterima.
2) Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal jika Ho
ditolak.
g. Hasil Analisis
Hasil pengujian dengan bantuan software komputer SPSS versi 17
mendapatkan koefesien dengan probabilitas lebih dari 0.05, menandakan
semua data kemampuan awal memiliki sebaran normal.
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Tabel 9. Ringkasan Hasil Uji Normalitas Sebaran
Kolmogorove Smirnove
Distribusi Data Variabel

Statistik

Df

Kemampuan Mengapresiasi Cerpen pada
kelompok Model Pembelajaran CTL

0.038

Kemampuan Mengapresiasi Cerpen pada
kelompok Model Pembelajaran PBL

Kesimpulan

175

Sig.
(p-Value)
200

Normal

0.047

183

200

Normal

Kemampuan Mengapresiasi Cerpen pada
kelompok Model Pembelajaran GI

0.065

172

0.69

Normal

Kemampuan Mengapresiasi Cerpen pada
kelompok siswa dengan Kecerdasan
verbal linguistik Rendah
Kemampuan Mengapresiasi Cerpen pada
kelompok siswa dengan Kecerdasan
verbal linguistik Tinggi

0.537

256

0.935

Normal

0.501

274

0.963

Normal

Sumber : data diolah (lampiran 31 halaman 492)
2. Uji Homogenitas
Tujuan uji homogenitas adalah untuk menguji apakah sampel dalam
penelitian ini berasal dari populasi yang homogen atau mempunyai variansi
yang sama atau tidak. Metode yang digunakan adalah metode levene test
dengan prosedur sebagai berikut:
a. Hipotesis
H0 : σ12 = σ22 = … = σk2 (Populasi-populasi homogen)
H1 : σi2≠σj2 paling sedikit ada satu variansi yang berbeda (bukan populasipopulasi yang homogen)
b. Statistik Uji
Levene’s Test

Dij = | Yij –

i|

= rerata penyimpangan absolute n dari perlakuan i
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c. Taraf Signifikansi
α = 0, 05
d. Daerah kritik
DK = {x2 | x2> xα2; k -1}
e. Keputusan uji
H0 ditolak jika harga statistik uji t berada di daerah kritik.
f. Kesimpulan
1) Populasi-populasi homogen jika H0 diterima
2) Populasi-populasi tidak homogen jika H0 ditolak
g. Hasil Analisis
Hasil pengujian dengan bantuan software komputer SPSS versi 17
mendapatkan koefesien dengan probabilitas lebih dari 0.05 (tabel 10),
menandakan varian kemampuan awal antar kelompok model

dalam

pembelajaran dan kemampuan verbal bersifat homogen.
Tabel 10. Rangkuman Hasil Uji Homogenitas Varians Antar kelompok
Levene Statistic
No. Data yang Diuji

df1

Kemampuan Mengapresiasi
Cerpen pada Kelompok model
pembelajaran
Kemampuan Mengapresiasi
Cerpen pada Kelompok kecerdasan verbal linguistik siswa

1
2

df2
F

Sig
(p-Value)

Kesimpulan

2

527

0.182

0.834

Homogen

1

528

0.045

0.832

Homogen

Sumber : data diolah
3. Uji Kesimbangan
a. Hipotesis
Ho : μ1 = μ2 = μ3 (ketiga kelompok berasal dari populasi yang memiliki
kemampuan awal sama)
H1 : μ1μ2atau μ1 μ3 atau μ2 μ3 (ketiga kelompok berasal dari populasi
yang memiliki kemampuan awal berbeda)
b. Statistik Uji

F

RKA
RKG
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c. Taraf Signifikansi
α = 0, 05
d. Daerah kritik
DK = { F | F > 3, 47} ; Fobs = 5, 36  DK
e. Keputusan uji
Ho ditolak jika harga statistik uji F berada di daerah kritik.
f. Kesimpulan
1) Sampel berasal dari populasi yang memiliki

kemampuan awal

sama jika H0 diterima
2) Sampel atau minimal salah satu dari sampel kelompok berasal dari
populasi yang memiliki kemampuan awal berbeda jika H0 ditolak
g. Hasil Analisis
Berdasarkan hasil uji Anava satu jalan diperoleh nilai F hitung sebesar
1,072 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,343 yang lebih besar dari nilai
cut off tingkat kepercayaan α = 0,05 menandakan tidak ada perbedaan
kemampuan awal mengapresiasi cerpen siswa kelas V sekolah dasar seProvinsi Jawa Tengah, dan dinyatakan memiliki keseimbangan.
Tabel 11. Hasil Uji Keseimbangnan
Model
x
Pembelajaran Kontekstual
52,24
Berbasis Masalah
51,82
Investigasi Kelompok
52,81
Sumber: data diolah (Lampiran 31 halaman 490).

Fvalue
1,072

P
0,343

I. Teknik Analisis Data
Data yang terkumpul akan dianalisis dengan statistik komparatif, yaitu uji
analisis Anava satu jalan.
1. Hipotesis pertama
H0A : αi = 0, untuk semua harga i; i = 1, 2, 3 (tidak ada perbedaan Investigasi
Kelompok, Pembelajaran Berbasis Masalah, Pembelajaran
Kontekstual terhadap kemampuan mengapresiasi cerita pendek)
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H0A : αi 0,

ada minimal salah satu dari Investigasi Kelompok, Pembelajaran
Berbasis Masalah, dan Pembelajaran Kontekstual yang berbeda
kemampuan mengapresiasi cerita pendek.

2. Hipotesis kedua
H0B : βj = 0, untuk semua harga j; j = 1, 2 (tidak terdapat perbedaan
kemampuan verbal linguistik tinggi dengan kemampuan verbal
linguistik rendah terhadap kemampuan mengapresiasi cerita
pendek).
H0B : βj 0,

ada perbedaan kemampuan mengapresiasi cerita pendek antara
kemampuan verbal linguistik tinggi dengan kemampuan verbal
linguistik rendah.

3. Hipotesis ketiga
H0AB : αβij = 0, untuk semua harga i = 1, 2, 3 danj; j = 1, 2 (tidak terdapat
interaksi antara Investigasi Kelompok, Pembelajaran Berbasis
Masalah, Pembelajaran Kontekstual dan kemampuan verbal
linguistik terhadap kemampuan mengapresiasi cerita pendek).
H0AB : αβij 0, ada minimal salah satu perbedaan kemampuan mengapresiasi
cerpen berdasarkan pada interaksi model pembelajaran
(Investigasi Kelompok, Pembelajaran Berbasis Masalah, dan
Pembelajaran

Kontekstual)

linguistik (rendah dan tinggi).
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