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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian eksperimen. Menurut 

Sugiyono (2012:7), menurut Hadi (1985) penelitian eksperimen adalah penelitian 

yang dilakukan untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari suatu perlakuan 

yang diberikan secara sengaja oleh peneliti. Penelitian eksperimen pada pada 

prinsipnya dapat didefinisikan sebagai metode sistematis guna membangun 

hubungan yang mengandung fenomena sebab akibat (causal-effect relationship) 

(Sukardi 2011:179). Selanjutnya, metode eksperimen adalah metode penelitian 

yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain 

dalam kondisi yang terkendalikan (Sugiyono 2011: 72). 

Jenis penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh pemberian suatu treatment atau perlakuan terhadap subjek 

penelitian. Jadi penelitian eksperimen dalam pendidikan adalah kegiatan 

penelitina yang bertujuan untuk menilai suatu perlakuan/tindakan/treatment 

terhadap tingkah laku siswa atau menguji hipotesis tentang ada tidaknya pengaruh 

tindakan jika itu dibandingkan dengan tindakan lain. 

2. Desain Penelitian  

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuantitatif. Sugiyono (2013: 23-24) mengemukakan beberapa alasan 

digunakannya metode penelitian kuantitatif, beberapa alasan tersebut adalah bila 
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ingin diketahui pengaruh dan treatment tertentu terhadap yang lain, bila penelitian 

bermaksud menguji hipotesis penelitian, dan bila peneliti ingin mendapatkan data 

yang akurat, berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur. Adapun jenis 

desain penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen semu kategori 

posttest-only control group design yang dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2. Desain Penelitian kategori posttest-only control group design 

R1  X O2 

R2   O4 

(Sugiyono, 2012:116) 

Keterangan: 

R1 = kelas eksperimen 

R2 = kelas kontrol 

X = perlakuan (penerapan model imajinasi (imagine) 

O2 = keefektifan hasil belajar siswa setelah diberi perlakuan 

O4 = keeefektifan hasil belajar siswa tanpa diberi perlakuan 

3. Variabel Penelitian 

Sugiyono (2013: 39-41) mengemukakan lima jenis variabel yakni 

variabel independen, variabel dependen, variabel moderator, variabel intervening, 

dan variabel kontrol. Penelitian ini melibatkan dua variabel yaitu variabel bebas 

atau variabel X (independen variabel) dan variabel terikat atau variabel Y 

(dependen variabel). Berdasarkan judul penelitian ini, yakni “Keefektifan 

Penerapan Model Imajinasi (Imagine) dalam Pembelajaran Menulis Puisi Siswa 

Kelas VIII SMP Negeri 3 Camba Kabupaten Maros” maka variabel penelitian ini, 
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yaitu: penerapan model belajar imajinasi (Imagine) sebagai variabel bebas dan 

pembelajaran menulis puisi sebagai variabel terikat. 

Keefektifan model imajinasi (imagine) sebagai variabel bebas terbagi 

menjadi dua variabel, yaitu: 

a. Variabel X, pembelajaran keterampilan menulis puisi secara langsung dan 

melalui model belajar imajinasi (imagine). 

b. Variabel Y, hasil pembelajaran keterampilan menulis puisi dengan 

menggunakan model belajar imajinasi (imagine) dan tanpa menggunakan 

model imajinasi (imagine) siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Camba.  

4. Definisi Operasional Variabel 

a) Model belajar Imajinasi (imagine) adalah alat belajar yang dapat 

diguanakan oleh guru yang lebih efektif untuk memudahkan proses 

menulis puisi yang berpusat pada pengelompokan kata yang berantai 

berdasarkan imajinasi dengan tema Camba. 

b) Pembelajaran keterampilan menulis puisi yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah keterampilan menuangkan ide atau gagasan secara kreatif dan 

imajinatif dengan memperhatikan pemilihan judul, ketepatan isi dengan 

tema, ketepatan pemilihan kata, kekuatan imajinasi/pengimajian, 

pemanfaatan gaya bahasa/majas dan amanat.  

c) Pembelajaran langsung atau direct instruction adalah pembelajaran yang 

menjadikan guru sebagai pelaku aktif dalam mengajarkan puisi secara 

langsung/ tanpa menggunakan model belajar imajinasi (imagine) kepada 

siswa.  
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B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan siswa kelas VIII SMP 

Negeri 3 Camba yang berjumlah 162 orang yang terbagi ke dalam enam kelas. 

Untuk lebih jelasnya, penyebaran siswa tersebut berdasarkan kelas 

ditunjukkan pada tabel 3.2. 

Tabel 3.1. Keadaan populasi 

No Kelas VIII Jumlah 

1 VIII-A 26 orang 

2 VIII-B 29 orang 

3 VIII-C 28 orang 

4 VIII-D 28 orang 

5 VIII-E 23 orang 

6 VIII-F 28 orang 

Sumber: diperoleh dari tata usaha SMP Negeri 3 Camba tahun ajaran 2015/2016 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 

2010: 174). Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan teknik cluster sampling (sampel berkelompok) dengan cara 

mengundi, artinya dalam menentukan sampel, peneliti memilih kelompok dalam 

kelas dengan cara mengundinya dan kemudian memasukkan semua siswa yang 

berada dalam kelas terpilih itu ke dalam sampel penelitian (Furchan dalam 

Rahmayani, 2013:40). Teknik cluster sampling (sampel berkelompok) ini selain 

memudahkan peneliti untuk mengatasi keterbatasan waktu dan dana juga tidak 

akan mengganggu jadwal mata pelajaran masing-masing kelas VIII. Dari keenam 

kelas dari populasi, diambil dua kelas. Sampel yang terpilih adalah kelas VIII-C 
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dan kelas VIII-D. Kedua kelas yang dijadikan sampel diundi lagi untuk 

menentukan kelas yang diberi perlakuan (treatment) menggunakan model belajar 

imajinasi (imagine) dan tanpa menggunakan model belajar imajinasi (imagine). 

Kelas yang terpilih sebagai kelas eksperimen adalah kelas VIII-D dan kelas yang 

terpilih sebagai kelas kontrol adalah kelas VIII-C. Sampel tersebut dapat dilihat 

pada tabel 3.3. 

Tabel 3.2. Sampel penelitian 

No Kelas Jumlah Siswa 

1. VIII-C 28 

2. VIII-D 28 

Total 56 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik observasi dan tes, observasi dilakukan untuk mengetahui keadaan subyek 

penelitian, sedangkan tes untuk kerja dilakukan dengan menugasi siswa untuk 

menulis puisi berdasarkan pengelompokan kata yang dilakukan berdasarkan tema 

Camba yang telah ditentukan.  

Adapun prosedur pengumpulan data pada penelitian ini adalah: 

1. Peneliti melakukan observasi lapangan untuk mengetahui jumlah dan keadaan 

siswa; 

2. Peneliti melakukan pembelajaran puisi dengan menguraikan konsep sastra, 

khususnya puisi pada kelas eksperimen dan kelas kontrol; 

3. Peneliti memperkenalkan tentang model pembelajaran imajinas (imagine) 



49 

 

 
 

pada siswa kelas eksperimen. 

4. Peneliti menjelaskan langkah-langkah menulis puisi dengan menggunakan 

model imajinasi (imagine) pada kelas eksperime; 

5. Peneliti memberikan tes menulis puisi melalui model belajar imajinasi 

(imagine) dengan menggunakan tema Camba sebagai kata kunci 

pengembangan kata pada kelas VIII-D sebagai kelas eksperimen; 

6. Peneliti memberikan tes menulis puisi secara langsung pada kelas VIII-C 

sebagai kelas kontrol; 

7. Peneliti menganalisis data hasil tes kelas kontrol dan tes kelas eksperimen. 

D. Teknik Analisis Data 

Data yang terkumpul dalam penelitian dianalisis dengan menggunakan 

dua teknik. Kedua teknik tersebut adalah teknik analisis deskriptif dan teknik 

satistik inferensial. Statistik inferensial digunakan untuk pengujian hipotesis yang 

telah diajukan dalam hipotesis penelitian. Adapun langkah-langkah yang 

ditempuh dalam menganalisis data dalam penelitian ini dijabarkan sebagai 

berikut: 

1. Membuat skor mentah 

Skor mentah yang ditetapkan berdasarkan aspek yang dinilai dari 

pekerjaan siswa. Sebagai hasil modifikasi sistem penilaian yang ditawarkan 

Nurgiyantoro (2010: 487), kemampuan siswa dalam menulis puisi didasarkan 

pada tujuh hal pokok yaitu: 

a. Penilaian judul; 

b. Kata konkret 
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c. Ketepatan pemilihan kata (diksi); 

d. Pemanfaatan gaya bahasa/majas (Bahasa Figuratif); 

e. amanat 

Keenam hal pokok tersebut tergambarkan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 3.3 Format Pedoman Penskoran Menulis Puisi 

No Kriteria Penilaian Skor 

1 Pemilihan Judul 

a. Mencerminkan seluruh isi, unik, dan padat 

b. Kurang mencerminkan seluruh isi, tidak unik, dan 

pemadatan katanya kurang. 

c. Tidak sesuai dengan isi, tidak unik, dan bertele-

tele 

 

3 

2 

 

1 

2 Kata Konkret 

a. Kata-katanya dapat memperkonkret makna puisi 

b. Kata-katanya kurang dapat memperkonkret 

makna puisi 

c. Kata-katanya tidak dapat memperkonkret makna 

puisi 

 

3 

2 

 

1 

3 Ketepatan Pemilihan Kata (Diksi) 

a. Pilihan kata indah, selaras, dan sesuai dengan 

tema dan judul 

b. Pilihan kata biasa-biasa saja, dan kurang selaras, 

dan kurang sesuai dengan tema dan judul 

c. Pilihan kata mengabaikan unsur keindahan, tidak 

selaras, dan tidak sesuai dengan tema dan judul. 

 

3 

 

2 

 

1 

4 Pemanfaatan Gaya bahasa/majas  

a. Bervariatif dan menarik sehingga dapat 

menghidupkan suasana 

 

 

3 
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b. Bervariatif tetapi kurang menarik dan kurang 

menghidupkan suasana 

c. Tidak bervariatif dan tidak menarik sehingga 

tidak menghidupkan suasana 

 

2 

 

1 

5 Amanat 

a. Mengandung tujuan atau maksdu yang ingin 

disampaikan berdasarkan tema. 

b. Kurang tergambarkan tujuan atau maksud yang 

ingin disampaikan berdasarkan tema 

c. Tidak mencerminakan tujuan atau maksud yang 

ingin disampaikan 

 

3 

 

2 

 

1 

Skor maksimal 15 

     (Hasanuddin,2012 dan Waluyo, 2002) 

Penilaian dilakukan dengan rumus: 

Nilai akhir =
perolehan skor (skor x bobot)

skor maksimal (15)
 x 100 = ....... 

2. Membuat distributif frekuensi dari skor mentah, 

3. Untuk kepentingan standarisasi hasil pengukuran atau skor dilakukan 

transformasi dari skor mentah ke dalam nilai berskala 10-100, 

4. Menentukan patokan tingkat penguasaan. 

Tabel 3.4 Penentuan Patokan Tingkat Penguasaan 

No  Interval Tingkat Penguasaan  Keterangan 

1 86-100 Baik Sekali 

2 75-85 Baik 

3 56-74 Cukup 

4 10-55 Kurang 

                                                               (Adaptasi dari Nurgiyantoro, 2010 :253) 
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5. Menentukan distribusi dan presentase kriteria ketuntasan hasil belajar. 

Data yang diperoleh dari tabel frekuensi dan presentase kemudian 

disimpulkan seperti tabel berikut. 

Tabel 3.5. Distribusi dan Presentase Kriteria Ketuntasan Hasil Belajar 

No Perolehan Nilai Kategori Frekuensi Presentase 

1 ≥70 Tuntas ..... .... 

2 <70 Tidak Tuntas ..... .... 

Jumlah    

                                            (SKBM sekolah sesuai dengan KTSP 2006) 

6. Analisis Statistik Deskriptif 

Setelah skor dari setiap siswa ditabulasikan maka dilakukan analisis 

statistik deskriptif. 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 yang 

diolah dengan menggunakan bantuan program Ms. Excel 2010. Keefektifan 

penerapan model Imajinasi ditetapkan berdasarkan ketentuan bahwa jika jumlah 

siswa mencapai 75% yang mendapat nilai lebih besar atau sama dengan nilai 

KKM dianggap efektif, dan jika jumlah siswa kurang dari 75% yang mendapat 

nilai lebih besar atau sama dengan nilai KKM dianggap tidak efektif. Kriteria 

tersebut digunakan untuk menentukan kategori hasil belajar siswa. 

7. Analisis Statistik Inferensial 

Selain melakukan analisis statistik deskriptif, penelitian juga perlu untuk 

melakukan analisis statistik inferensial sebagai langkah selanjutnya. Analisis 

statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis penelitian dengan 
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menggunakan uji-t. Pengujian hipotesis untuk menjawab hipotesis penelitian yang 

telah diajukan dengan bantuan komputer yaitu program Statistical Package fpr 

Social Science (SPSS) versi 21.  

a. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas yang digunakan adalah kolmogoroy-smirnoy. Tujuan uji 

normalitas untuk mengetahui apakah data yang mengikuti populasi berdistribusi 

normal. Kriteria yang digunakan adalah data hasil belajar dikatakan mengikuti 

populasi yang berdistribusi normal jika p-value > α= 0,05 

b. Uji Homogenitas 

Untuk menguji homogenitas, yang digunakan adalah test of homogeneity of 

variance. Tujuan uji homogenitas untuk mengetahui apakah variansi kedua data 

homogen. Data hasil belajar yang diperoleh dikatakan homogen jika p-value > α 

= 0,05 

c. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis bertujuan untuk menjawab hipotesis yng telah diajukan. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji-t, yakni independent sample t test 

(uji t sampel independen).  


