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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Variabel dan Desain Penelitian 

1. Variabel Penelitian 

Berdasarkan judul penelitian ini, yakni “Pengaruh Pemanfaatan Media 

Shadow Puppet Terhadap Kemampuan Bercerita Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 

Ma’rang, Kabupaten Pangkep” diketahui variabel yang akan diteliti ada dua, yaitu: 

a) Media pembelajaran Shadow Puppet sebagai variabel bebas (X), dan 

b) Kemampuan bercerita sebagai variabel dependen atau terikat (Y). 

2. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu data penelitiannya berupa 

angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik. Metode yang digunakan berupa 

metode penelitian eksperimen yaitu untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu 

terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan (Sugiyono, 2012: 72). 

Bentuk desain eksperimen yang digunakan peneliti yaitu True Experimental 

Design pada bagian Posttest-Only Control Design. Desain penelitian tersebut 

digambarkan sebagai berikut. 

Tabel 3.1: Posttest-Only Control Design 

Kelompok Perlakuan Posttest 

E X O2 

K - O4 
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Keterangan: 

E  : Kelompok eksperimen 

K   : Kelompok kontrol 

O2  : Posttest kelompok eksperimen 

O4  : Posttest kelompok kontrol 

X    : Perlakuan dengan media Shadow Puppet 

(Sugiyono, 2012: 76) 

  

 Penelitian ini menggunakan Posttest-only control design yang terdapat dua 

kelompok yang telah dipilih yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Kelompok eksperimen diberi perlakuan sedangkan kelompok kontrol tidak. Apabila 

terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen , maka perlakuan yang diberikan berpengaruh secara signifikan. 

B. Definisi Operasional Variabel 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah media Shadow Puppet. Media 

Shadow Puppet merupakan  media  rakyat yang berkompeten  digunakan  guru  dan  

siswa  untuk dikreasikan menjadi media bercerita yang baik dalam proses  belajar  

mengajar. Hal ini diberlakukan kepada kelas eksperimen, sedangkan kelas kontrol 

diberi perlakuan seperti biasa tanpa menggunakan media Shadow Puppet. 

Variabel terikat penelitian ini adalah kemampuan bercerita. Keterampilan 

bercerita  adalah  kemampuan  mengembangkan keterampilan siswa dalam berbicara 

dimana siswa harus dihadapkan pada kegiatan-kegiatan nyata yang menggunakan 

bahasa sebagai alat komunikasi dalam berbagai konteks komunikasi.  
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Agar kegiatan bercerita tercapai dengan baik terdapat beberapa hal yang perlu 

diperhatikan yaitu kesesuaian isi, kesesuaian visualisasi alat peraga, pelafalan, 

jeda/intonasi, dan gerak/mimik (Depdiknas, 2010) 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti. Populasi penelitian ini 

adalah siswa Kelas VII SMPN 1 Ma’rang berjumlah 105 siswa yang terbagi ke dalam 

lima kelas. Sifat dan karakteristik populasi penelitian ini adalah sama (homogen) 

karena diajar oleh guru yang sama, sehingga metode dan materi yang digunakan sama 

selama di kelas VII. Untuk lebih jelasnya, keadaan populasi dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 

Tabel 3.2 Keadaan  Populasi 

Nomor Kelas Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

VII-A 

VII-B 

VII-C 

VII-D 

VII-E 

21 orang 

 21 orang 

 20 orang 

21 orang 

 22 orang 

JUMLAH 105  orang 

Sumber: Tata Usaha SMPN 1 Ma’rang Tahun  Ajaran 2016/2017. 
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2. Sampel 

Sampel adalah wakil yang dipilih dari  populasi dan dijadikan sebagai subjek 

penelitian. Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, artinya dalam 

menentukan sampel, calon peneliti memilih sampel dengan mempertimbangkan guru 

yang bertanggungjawab serta jumlah siswa dalam masing-masing kelas yang akan 

menjadi sampel dalam penelitian. Teknik purposive sampling ini selain memudahkan 

peneliti untuk mengatasi keterbatasan waktu dan dana juga tidak akan mengganggu 

jadwal mata pelajaran pada masing-masing kelas VII.  

Berdasarkan teknik sampling tersebut, calon peneliti menetapkan kelas VII A 

sebagai kelas esperimen dan VII B sebagai kelas kontrol. Penentuan kelas VII A dan 

kelas VII B sebagai sampel juga dikarenakan guru mata pelajaran bahasa Indonesia 

kedua kelas yang sama sedangkan kelas VII C, VII D dan VII E diajar oleh guru yang 

berbeda. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 42 siswa yang terdiri dari kelas 

VII A 21 siswa dan kelas VII B 21 siswa. 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena 

alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2012: 102). Instrumen yang digunakan 

pada penelitian ini adalah observasi dan tugas. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi dilakukan guna memperoleh gambaran awal pembelajaran bercerita 

di kelas terteliti untuk mendapatkan informasi tentang perilaku siswa selama 

pembelajaran. 

2. Tugas 

Data penelitian ini diperoleh melalui pemberian tugas yang diberikan kepada 

dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Tugas yang 

diberikan kepada siswa adalah bercerita. Tugas tersebut sebagai instrumen penelitian, 

digunakan untuk mendapatkan data perbandingan hasil belajar siswa pada kelas 

eksperiman dan kelas kontrol. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa 

dalam bercerita dengan menggunakan media Shadow Puppet dan tanpa menggunakan 

media Shadow Puppet. 

Waktu yang dibutuhkan untuk pengumpulan data yaitu dua kali pertemuan 

dengan 2 x 45 menit pada tiap-tiap kelas yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen.  

Adapun langkah-langkah (prosedur) pengumpulan data secara umum sebagai 

berikut: 

1. Kelas Kontrol 

Langkah-langkah pembelajaran kelas ini adalah sebagai berikut: 

a) Kegiatan Pendahuluan 

1) Peneliti menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. 

2) Peneliti memberikan apersepsi kepada siswa. 
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3) Peneliti bertanya jawab dengan siswa untuk menggali pengalaman siswa 

dalam bercerita 

4) Siswa mengidentifikasi makna bercerita. 

b) Kegiatan Inti 

1) Siswa membentuk kelompok kreatif berdasarkan urutan absen dengan 

satu kelompok disediakan teks cerita. 

2) Siswa mendiskusikan pokok-pokok cerita berdasarkan teks cerita yang 

disediakan.  

3) Siswa praktik bercerita secara berurut dengan menggunakan media 

gambar, cerita yang dibawakan adalah cerita yang telah di bagikan 

sebelumnya. 

4) Guru mata pelajaran beserta peneliti mengamati dan menilai penampilan 

siswa yang bercerita. 

c) Kegiatan Penutup 

1) Siswa menyampaikan kesan selama pembelajaran bercerita.  

2) Siswa dengan bantuan guru dan peneliti menyampaikan kesimpulan 

mengenai pembelajaran bercerita. 

2. Kelas Eksperimen 

Langkah-langkah pembelajaran kelas ini adalah sebagai berikut: 

a) Kegiatan Pendahuluan 

1) Peneliti menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. 

2) Peneliti  memberikan apersepsi kepada siswa. 
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3) Peneliti bertanya jawab dengan siswa untuk menggali pengalaman siswa 

dalam bercerita. 

4) Siswa mengidentifikasi makna bercerita. 

b) Kegiatan Inti 

1) Siswa membentuk kelompok kreatif berdasarkan urutan absen dengan satu 

kelompok disediakan teks cerita. 

2) Siswa mendiskusikan pokok-pokok cerita berdasarkan teks cerita yang 

disediakan.  

3) Siswa praktik bercerita secara berurut dengan penggunaan  media Shadow 

Puppet, cerita yang dibawakan adalah cerita yang telah di bagikan 

sebelumnya. 

4) Guru mata pelajaran beserta peneliti mengamati dan menilai penampilan 

siswa yang bercerita. 

c) Kegiatan Penutup 

1) Siswa menyampaikan kesan selama pembelajaran bercerita.  

2) Siswa dengan bantuan guru dan peneliti menyampaikan kesimpulan 

mengenai pembelajaran bercerita. 

F. Teknik Analisis Data 

1. Membuat Daftar Skor Mentah 

Skor mentah yang ditetapkan berdasarkan kriteria penilaian bercerita dan 

kriteria penilaian perilaku selama pembelajaran berlangsung. Adapun aspek yang 

dinilai beserta bobotnya masing-masing tergambarkan dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 3.3 : Kriteria Penilaian Bercerita 

Aspek Kriteria Skor 
Skor 

Maksimal 

Kesesuaian 

Isi 

 

 

SANGAT  MAMPU:  Isi cerita sesuai dengan 

pokok-pokok cerita yang disusun. 
3 

3 

 

MAMPU:  Isi cerita cukup sesuai dengan 

pokok-pokok cerita yang disusun. 
2 

KURANG MAMPU: Isi cerita tidak sesuai 

dengan pokok-pokok cerita yang disusun. 
1 

Kesesuaian 

Visualisasi 

Alat Peraga 

SANGAT  MAMPU:  Visualisasi sangat 

mendukung jalannya cerita. 
3 

3 
MAMPU:  Visualisasi cukup mendukung 

jalannya cerita. 
2 

KURANG MAMPU: Tidak mampu 

menghadirkan Visualisasi yang mendukung 

jalannya cerita. 

1 

Pelafalan 

 

SANGAT  MAMPU:  Pelafalan cerita sangat 

baik, jelas, dan tepat. 
3 

 

3 

 

MAMPU:  Pelafalan cerita cukup baik, jelas, 

dan tepat. 
2 

KURANG MAMPU:  Pelafalan cerita 

dobawakan dengan kurang baik, jelas, dan 

tepat. 

1 

Jeda, 

Intonasi 

SANGAT  MAMPU:  Mampu melakukan 

pengaturan terhadap jeda, tinggi suara, tinggi 

rendahnya nada, keras lembut suara, dan cepat 

lambah suara. 

3 

3 

MAMPU:  Cukup mampu melakukan 

pengaturan terhadap jeda, tinggi suara, tinggi 

rendahnya nada, keras lembut suara, dan cepat 

lambat suara. 

2 

KURANG MAMPU:  Tidak mampu 

melakukan pengaturan terhadap jeda, tinggi 

suara, tinggi rendahnya nada, keras lembut 

suara, dan cepat lambah suara. 

1 

Gerak/Mimik 
SANGAT  MAMPU:  Keselarasan antara 

gerak dan ekspresi wajah dilakukan dengan 

sangat baik. 

3 3 
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MAMPU: Keselarasan antara gerak dan 

ekspresi wajah dilakukan dengan baik. 2 

KURANG MAMPU:  Tidak adanya 

keselarasan antara gerak dan ekspresi wajah. 1 

Jumlah Skor Maksimal 15 

Sumber: Modifikasi dari Nurgiyantoro (2009: 487) dan Depdiknas (2010). 

 

 

Nilai didapatkan melalui akumulasi skor pengamat 1 (guru mata pelajaran) 

dan pengamat 2 (peneliti). 

2. Membuat Distribusi Frekuensi dari Skor Mentah 

Data tes yang diperoleh dari kerja koreksi, pada umumnya masih dalam 

keadaan tidak menentu. Untuk memudahkan analisis, perlu disusun distribusi 

frekuensi yang dapat memudahkan perhitungan selanjutnya.  

3. Analisis Statistik Deksriptif  

Analisis statistik deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan karakteristik 

hasil belajar siswa yang meliputi: nilai tertinggi, nilai terendah, nilai rata-rata, standar 

deviasi dan tabel distribusi frekuensi. Dalam penelitian ini digunakan interval 

penilaian yang digambarkan dalam tabel 3.4 berikut : 

 

 

 

 

 

  Skor perolehan 

Nperolehan =   x100 

  Skor maksimal 
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Tabel 3.4 : Kategorisasi Taraf Pencapaian Belajar Siswa 

No. Interval Nilai Tingkat Kemampuan 

1. 

2. 

3. 

90-100 

70-89 

0-69 

Sangat mampu 

Mampu 

Kurang mampu 

(Diadaptasi dari Nurgiyantoro, 2009:399) 

Pada pembelajaran ini, Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang harus 

dipenuhi oleh siswa adalah 70. Jika siswa memperoleh nilai ≥ 70, maka siswa yang 

bersangkutan mencapai ketuntasan individu. Selain nilai individual yang harus 

dicapai, maka ketuntasan secara klasikal yang harus dipenuhi adalah 70% dari jumlah 

siswa yang mencapai nilai minimal 70.  

4. Analisis Statistik Inferensial 

a) Melakukan uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui bentuk distribusi 

data. Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan uji Kolmogorov-

Smirnov menggunakan SPSS versi 16. Adapun kriteria pengujian yang 

digunakanyaitu: 

Pvalue<0,05 : data tidak berdistribusi normal 

Pvalue>0,05 : data berdistribusi normal 

b) Melakukan uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui homogenitas 

variansi data.Pada penelitian ini, uji homogenitas yang dilakukan adalah Test 
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of Homogeneity of Variances menggunakan SPSS versi 16.Adapun kriteria 

pengujian yang digunakan yaitu: 

Pvalue<0,05: data tidak homogen 

Pvalue>0,05: data homogen 

c) Pengujian hipotesis dilakukan dengan teknik analisis uji-t sampel independen 

menggunakan program SPSS versi 16. Kriteria pengujian hipotesis adalah H0 

ditolak dan H1 diterima jika thitung ≥ ttabel begitu pula sebaliknya H0 diterima 

dan H1 ditolak jika thitung< ttabel. 

 


