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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

            Metode penelitian merupakan rangkaian kegiatan pelaksanaan penelitian. 

Pada penelitian skripsi ini, terdapat pendekatan yang dapat dipilih dan digunakan 

peneliti, yakni pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif, serta campuran 

antara kualitatif dan kuantitatif. Metode adalah suatu cara yang ditempuh untuk 

mempermudah dalam mencapai suatu tujuan. Metode penelitian merupakan cara 

pemecahan masalah penelitian yang dilaksanakan secara terencana dan cermat 

dengan maksud mendapatkan fakta dan simpulan agar dapat memahami, 

menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan keadaan. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran artikulasi dalam 

pembelajaran mengidentifikasi informasi legenda Tangkuban Perahu. 

            Sugiyono (2015, hlm. 3) mengatakan “Metode penulisan diartikan sebagai 

cara ilmiah untuk mendapat data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.” Metode 

merupakan cara yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data penulisan. 

Untuk mengetahui keefektifan model artikulasi tentunya dibutuhkan data yang 

dapat mendeskripsikan bahwa model ini efektif. Maka diperlukan cara untuk 

memperoleh data, metodelah yang harus digunakan.  

            Sejalan dengan pendapat ahli di atas maka Arikunto (2013, hlm. 203) 

mengatakan “Metode penulisan adalah cara yang digunakan oleh penulis dalam 

mengumpulkan data penulisannya.” Sama dengan pendapat ahli sebelumnya 

model diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mendapatkan data dalam 

penulisan. Mengingat hal tersebut dibutuhkan metode yang tepat untuk 

membuktikan kebenaran hipotesis yang telah diajukan. Penulis harus memilih 

metode yang digunakan untuk memperoleh dan mengumpulkan data. 

            Jadi dapat disimpulakan bahwa metode penulisan merupakan cara untuk 

memperoleh dan mengumpulkan data yang akan membuktikan keefektifan model 

pembelajaran. Penulisan ini, penulis menggunakan metode penulisan  

eksperimen. Adapun metode eksperimen terbagi dalam empat kelompok besar, 

yaitu pre-experimental, true eksperimental, factorial, dan quasi experimental. 
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Metode penulisan yang penulis gunakan, yaitu pre-experimental dengan bentuk 

one-group pretes-postes design. 

            Sugiyono (2015, hlm. 109) mengatakan “pre-experimental yaitu desain 

yang belum merupakan eksperimen sungguh-sungguh, karena masih terdapat 

variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen.” 

Berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang 

mendekati percobaan sungguhan yang tidak membutuhkan kelas kontrol dalam 

meneliti. Metode ini mudah diterapkan karena tidak harus mengontrol semua 

variabel-variabel terkait dalam masalah penelitian. 

            Pre-experimental design ialah rancangan yang meliputi hanya satu 

kelompok atau satu kelas yang diberikan pretes dan postes. Berdasarkan 

keterangan tersebut, penulisan ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan 

peserta didik dalam pembelajaran mengidentifkasi informasi legenda Tangkuban 

Perahupada kelas VII SMP Muhammadiyah 3 Bandung dengan menggunakan 

metode artikulasi. 

 

B. Desain Penelitian 

            Desain penelitian merupakan cara-cara yang dipergunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian sehingga hasil penelitian dapat dibuktikan. Desain 

penelitian adalah semua proses penelitian yang diperlukan dalam perencanaan 

dan pelaksanaan penelitian dengan tujuan meminimalisirkan unsur kekeliruan. 

Pada bagian ini peneliti menyampaikan secara eksplisit desaian penelitian yang 

dilakukan termasuk kategori eksperimental. Pada penelitian ini penulis 

menggunakan metode eksperimen, dengan kelompok pre-experimental design 

dengan tipe one-group pretest-postest design. 

            Sugiyono (2015, hlm. 110) mengatakan “One-group pretest-postest 

design, hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat, karena dapat membanding-

kan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan.” 

 

 

Keterangan: 

O1 = nilai pretes (sebelum diberi diklat) 

 O
1
 X O

2 
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X  = Perlakuan untuk kelompok eksperimen 

O2 = nilai postes (Setelah diberi diklat) 

Berdasarkan pola  penelitian  di atas  penulis  berpendapat  bahwa dua tes  

yang dilakukan dengan menggunakan desain penelitian group pretes-postes dalam 

hal ini, tes awal dilambangkan O1 dengan dan tes akhir dilambangkan dengan O2, 

sedangkan perlakukan dengan penerapan metode dilambangkan dengan X. 

Pada desain tersebut, peneliti melakukan pengukuran awal pada objek 

yang diteliti dengan melaksanakan pretes untuk mengukur variabel terikat. 

Kemudian peneliti memberikan perlakuan dengan menerapkan model artikulasi. 

Setelah itu, peneliti melakukan pengukuran akhir dengan melaksanakan postes 

untuk mengetahui kefektifan  model artikulasi. 

Arikunto (2013, hlm. 124 ) mengatahakan “pretes and postes group 

adalah di dalam desain ini observasi dilakukan sebanyak dua kali yaitu sebelum 

eksperimen dan sesudah eksperimen. Observasi yang dilakukan sebelum 

eksperimen (O1) disebut pretes, dan observasi sesudah (O2) eksperimen disebut 

postes.” 

Penelitian dengan menggunakan one group pretes postes design adalah 

penelitian dengan memilih satu kelas yang akan diuji coba, pada tahap awal 

peserta didik diberikan pretes (O1). Tes awal sengaja dilakukan tanpa terlebih 

dahulu peserta didik diberikan pemahaman tentang materi pembelajaran (X). 

Setelah itu guru memberikan pemaparan tentang materi pembelajaran, pada 

bagian ini peserta didik dilibatkan langsung untuk memahami materi 

pembelajaran. Pada tahap akhir peserta didik diberikan postes (O2) untuk 

mengetahui kemampuan peserta didik setelah diberikan pemahaman tentang 

materi pembelajaran. 

Setelah melihat pengertian tersebut dapat ditarik simpulan bahwa hasil 

penelitian dapat diketahui dengan cara menggunakan one-group pretes-postes 

design yaitu satu kelas yang sudah ditentukan melakukan tes sebanyak dua kali, 

pertama sebelum diberikan perlakuan disebut pretes dan sesudah perlakuan 

disebut postes. Setelah dilakukan pretes, penulis memberikan perlakuakn berupa 

pembelajaran mengidentifikasi informasi legenda Tangkuban Perahu dengan 

menggunakan model artikulasi kemudian tahap akhir memberikan postes. 
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C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penulisan 

        Subjek penulisan sesuatu yang diteliti, baik orang, benda, ataupun 

lembaga (organisasi), yang akan dikenai simpulan hasil penulisan. Di dalam 

subjek penulisan terdapat objek penulisan. Populasi dalam penelitian ini adalah 

jumlah keseluruhan unit yang akan diteliti apabila sesorang ingin meneliti semua 

elemen yang ada di wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian 

populasi. 

        Sugiyono (2015, hlm. 117) mengatakan, “Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis  untuk  dipelajari dan kemudian  

ditarik kesimpulannya.” Subjek penulisan atau sering disebut populasi adalah 

keseluruhan objek penulisan. Populasi merupakan sumber data penulisan.  

        Sejalan dengan pendapat tersebut, Arikunto (2013, hlm 173) mengatakan 

“populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.” Berdasarkan pendapat tersebut, 

berarti populasi dalam penelitian merupakan sumber data. Adapun populasi dari 

penulisan ini adalah sebagai berikut: 

a. kemampuan penulis dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai 

pembelajaran mengidentifikasi informasi legenda Tangkuban Perahu pada 

peserta didik kelas VII SMP Muhammadiyah 3 Bandung; 

b. kemampuan peserta didik kelas VII SMP Muhammadiyah 3 Bandung dalam 

mengikuti pretes dan postes pada pembelajaran mengidentifikasi informasi 

legenda Tangkuban Perahu dengan tepat; dan 

c. kekefektifan model artikulasi dalam pembelajaran mengidentifikasi informasi 

legenda Tangkuban Perahu pada peserta didik kelas VII SMP Muhammadiyah 

3 Bandung. 

            Demikianlah  subjek  penelitan  dalam  pembelajaran  mengidantifikasi in- 

formasi legenda Tangkuban Perahu yaitu mengenai kemampuan penulis dalam 

merencanakan, melaksanakan dan menilai pembelajaran mengidentifikasi 

informasi legenda. Kemampuan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran dan 

keefektifan model artikulasi dalam pembelajaran mengidentifikasi informasi 

legenda tangkuban perahu. 



48 
 

 
 

2. Objek Penulisan 

            Objek yaitu sampel yang digunakan penulis dalan melakukan penulisan. 

Objek penelitian merupakan sifat, keadaan dari suatu benda, orang, atau yang 

menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Sifat atau keadaan dimaksud bisa 

berupa kuantitas dan kualitas yang berupa perilaku, kegiatan, pendapat, 

pandangan penilaian, sikap pro-kontra, simpati-antipati, keadaan batin, dan bisa 

juga berupa proses. 

            Sugiyono (2015, hlm. 118)  mengatakan, “Sampel  adalah bagian dari jum- 

lah dan karektiristik yang dimiliki populasi.” Objek penelitian yaitu sifat, keadaan 

dari suatu benda, orang, yang menjadi pusat perhatian.  

            Objek dalam penelitian sangat penting, maka peneliti akan melakukan 

penelitian di SMP Muhammadiyah 3 Bandung yang berada di jalan PHH Mustofa 

SMP Muhammadiyah 3 Bandung merupakan sekolah yang sudah menggunakan 

Kurikulum 2013 pada kelas VII. Keterkaitan antara lokasi atau sumber data 

dengan judul penelitian adalah sudah diterapkannya Kurikulum 2013 di SMP 

Muhammadiyah 3 Bandung dalam pembelajaran mengidentifikasi informasi 

legenda Tangkuban Perahu. Penulis menetapkan peserta didik kelas VII B SMP 

Muhammadiyah 3 Bandung. Adapun Populasi yang akan penulis jadikan sampel 

dalam penelitian adalah kelas VII B SMP Muhammadiyah 3 Bandung. 

Berdasarkan penjelasan di atas, sampel dalam penelitian ini sebagai berikut. 

a. Berdasarkan tujuannya, sampelnya adalah kemampuan penulis sehubungan 

dengan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian dalam pembelajaran 

mengidentifikasi informasi legenda Tangkuban Perahu dengan menggunakan 

model artikulasi di kelas VII SMP Muhammadiyah 3 Bandung tahun pelajaran 

2016/2017. 

b. Berdasarkan  sasarannya,  sampelnya  dalam  kemampuan  kelas  VII  B  SMP 

Muhammadiyah 3 Bandung yang diukur adalah mengidentifikasi informasi 

legenda Tangkuban Perahu dengan tepat. 

c. Model pembelajaran yang digunakan adalah model artikulasi dengan cara 

pengelompokkan melalui pengukuran berdasarkan pretes dan postes. 

            Berdasarkan objek penulis maka dapat menarik simpulan bahwa objek 

dalam pembelajaran mengidentifikasi informasi pada legenda Tangkuban Perahu 



49 
 

 
 

yaitu kemampuan penulis dan peserta didik dalam pelaksanaan serta populasi 

materi pembelajaran mengidentifikasi legenda Tangkuban Perahu dengan 

menggunakan model artikulasi serta objek populasinya adalah peserta didik kelas 

VII B SMP Muhammadiyah 3 Bandung. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 

1. Teknik Pengumpulan Data 

            Pengumpulan data mencangkup jenis data yang akan dikumpulkan, 

penjelasan, dan analisis pemakaian suatu teknik pengumpulan deta sesuai dengan 

kebutuhan data penulis. Dalam melaksanakan kegiatan penelitian perlu adanya 

teknik untuk mencapai hasil yang baik. 

            Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data 

yang diperoleh dengan menggunakan teknik telaah pustaka, observasi, tes dan 

analisis. Teknik penelitian adalah cara-cara yang digunakan dalam penelitan. 

Dalam hal ini, teknik penelitian merupakan mekanisme yang harus dilakukan 

dalam penelitian. Oleh karena itu, penulis menggunakan teknik penelitian berupa 

pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam suatu 

penelitian haruslah tepat dan  membantu  kegiatan  penelitian berlangsung. Hal itu  

agar data yang dibutuhkan dapat terkumpul dengan baik dan cukup atau sesuai 

dengan standar yang sudah ditentukan. 

             Sugiyono (2015 hlm. 308) mengungkapkan, “Pengumpulan data 

merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama 

dalam  penelitian  adalah  mendapatkan  data.” Untuk  mengetahui  dan 

mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan, maka teknik 

pengumpulan  data  harus  dipersiapkan  dengan  baik. Agar  data dapat terkumpul  

dengan baik, penulis menggunakan rancangan pengumpulan data sebagai berikut. 

a. Telaah Pustaka 

            Telaah pustaka digunakan untuk menelaah teori-teori dari berbagai buku 

untuk memeroleh informasi mengenai materi, serta teori-teori yang relevan 

seperti Kurikulum, model pembelajaran yang sesuai dan berhubungan dengan 

pembelajaran mengidentifikasi informasi cerita legenda Tangkuban Perahu. 

b. Observasi  
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            Observasi dilakukan untuk mengetahui sikap dan perilaku peserta didik 

selama proses pembelajaran berlangsung. Dalam penulisan ini, penulis melakukan 

obeservasi atau peninjauan terhadap peserta didik dan guru di SMP 

Muhammadiyah 3 Bandung untuk mengetahui keadaan yang akan dijadikan 

sampel penulisan. 

c. Uji Coba 

            Penulisan ini penulis melakukan uji coba untuk menguji rancangan dalam 

pembelajaran mengidentifikasi informasi cerita legenda Tangkuban Perahu 

dengan model artikulasi pada peserta didik kelas VII SMP Muhammadiyah 3 

Bandung yang telah dirancang sebelumnya oleh penulis.  

d. Tes 

            Penulisan ini penulis melakukan tes berupa pretes dan postes dengan tes 

tertulis bentuk uraian, dilakukan untuk mengetahui kemampuan peserta didik 

dalam mengidentifikasi informasi cerita  legenda Tangkuban Perahu.  

e. Analisis 

            Analisis dengan cara menguji data yang terkumpul. Data yang terkumpul 

merupakan hasil penulisan yang dilakukan oleh penulis. Analisis dilakukan untuk 

mendapatkan hasil akurat dan digunakan untuk menganalisis kesulitan yang 

dihadapi oleh peserta didik dalam mengidentifikasi informasi cerita legenda 

Tangkuban Perahu.  

             Berdasarkan pengumpulan data penulis dapat menarik simpulan bahwa 

terdapat teknik-teknik diantaranya adalah studi pustaka, observasi, uji coba, tes 

dan teknik  analisis  dan  pembelajaran  mengidentifikasi informasi legenda Tang- 

kuban Perahu dengan menggunakan model artikulasi untuk membahas data 

berdasarkan pengamatan, menganalisis data, pengolahan data secara kualitatif. 

 

2. Instrumen Penelitian  

             Instrumen penelitaian berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang diguna- 

kan untuk mengumpulkan data. Instrument penelitian merupakan alat yang 

digunakan penulis untuk mempermudah pekerjaan dalam mengumpulkan data 

penelitian, intrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi, uji coba, dan tes. 
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            Instrumen penulisan bertujuan membantu penulis dalam mengumpulkan 

suatu data yang diperoleh dari populasi dan sampel yang telah ditentukan melalui 

metode penulisan. Adapun instrumen yang digunakan penulis dalam penulisan 

pembelajaran mengidentifikasi informasi legenda Tangkuban Perahu adalah 

sebagai berikut. 

a. Observasi 

Observasi yaitu kegiatan mengamati secara langsung yang dilakukan 

secara sistematika fenomenal yang diselidiki dengan cara mengamati objek yang 

diteliti. Observasi dilakukan saat pembelajaran berlangsung, observasi peserta 

didik berdasarkan pengamatan yang telah ditetapkan sebelumnya saat pra dan 

pasca uji. Hal yang dilakukan dalam observasi ini adalah melihat, mendengar, dan 

menulis segala sesuatu yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. 

Penilaian proses dilakukan untuk mengetahui sikap dan perilaku peserta 

didik selama proses pembelajaran berlangsung. Aspek yang ditentukan dalam 

penilaian ini hanya menggunakan empat aspek penilaian sikap selama proses 

pembelajaran berlangsung yaitu, religius, jujur, disiplin dan tanggung jawab. 

Karena keempat aspek tersebut secara umum mewakili sikap atau perilaku peserta 

didik selama proses pembelajaran berlangsung. 

            Berikut ini format penilaian observasi selama proses pembelajaran 

berlangsung, khususnya pembelajaran mengidentifikasi informasi cerita legenda 

Tangkuban Perahudengan menggunakan model artikulasi di kelas VII SMP 

Muhammadiyah 3 Bandung. 

Tabel 3.1 

Rubrik Penilaian Observasi Sikap 

Keterangan Skor 

BT: (Belum Tampak) apabila jika sama sekali tidak menunjukkan usaha 

sungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas. 

1 

MT: (Mulai Tampak)  apabila jika menunjukkan sudah ada usaha 

sungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas tetapi masih sedikit dan 

belum konsisten. 

2 

MB: (Mulai Berkembang) apabila jika ditunjukkan ada usaha sungguh-

sungguh dalam menyelesaikan tugas yang cukup sering dan mulai ajeg. 

3 

MK: (Mulai Membudaya) apabila jika menunjukkan adanya usaha 

sungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas secara terus-menerus dan 

konsisten. 

4 



52 
 

 
 

             

Keterangan  

Skor 4 = baik   Skor 2 = cukup  

Skor 3 = cukup baik  Skor 1 = kurang baik 

Pedoman penilaian 

Nilai akhir = skor yang diperoleh  x  100 

                      Skor maksimal 

                                            Tabel 3.2 

                              Instumen Penilaian Sikap 

 

 

No. 

 

Nama 

Aspek yang Dinilai 

Religius Jujur Disiplin    Tanggung 

Jabwab 

B

T 

 

M

T 

 

M

B 

 

M

K 

 

B

T 

 

M

T 

 

M

B 

 

M

K 

 

B

T 

 

M

T 

 

M

B 

 

M

K 

 

B

T 

 

M

T 

 

M

B 

 

M

K 
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            Maksud dari penilaian proses adalah mengetahui perilaku atau sikap yang 

diperlihatkan peserta didik ketika mengkuti proses pembelajaran dan mengerjakan 

tugas yang diberikan oleh penulis. 

 

b. Uji Coba 

           Penulis melakukan uji coba untuk menguji rancangan pembelajaran 

mengidentifikasi informasi cerita lengenda Tangkuban Perahu dengan mengguna-

kan model artikulasi. Uji coba tersebut dilakukan untuk mengetahui keberhasilan 

penulis dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses pemebelajaran. 

Adapun instrumen yang digunakan dalam menguji suatu perencanaan dan 

pelaksanaan yang digunakan selama proses pemebelajaran tersebut. 

 

Tabel 3.3 

Kisi-kisi Penulisan untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran 

Batasan Masalah Aspek yang 

Diukur 

Indikator Aspek yang Dinilai 

Kemampuan penu-

lis yang diukur ada-

lah kemampuan 

merencanakan, me-

laksanakan, dan 

penilaian pem-

belajaran 

mengidentifikasi 

informasi legenda 

Tangkuban 

Perahudengan 

menggunakan 

model artikulasi. 

 

Kompetensi 

dasar 

Pemilihan 

kompetensi 

dasar 

Kesesuaian kompetensi 

dasar dengan isi kuri-

kulum 2013 

Indikator Perumusan 

indikator 

Ketepatan indikator de-

ngan kompetensi dasar 

Tujuan 

pembelajaran 

Perumusan 

tujuan 

pembelajaran 

Kesesuaian tujuan 

pembelajaran dengan 

kompetensi dasar 

Materi 

pembelajaran 

Pemilihan 

materi 

pembelajaran 

Kesesuaian materi 

dengan kompetensi 

dasar 

model 

pembelajaran 

Pemilihan 

model 

pembelajaran 

Kesesuaian media 

dengan materi 

pembelajaran 

Kegiatan/ 

langkah-

Pengolahan 

kelas dalam 

1. Membuka 

pembelajaran 
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langkah 

pembelajaran 

kegiatan 

pembelajaran 

2. Rangkaian penjelasan 

materi pembelajaran. 

3. Menutup 

Pembelajaran 

Sumber dan 

media 

pembelajaran 

Penggunaan 

sumber dan 

media 

pembelajaran 

Ketepatan dalam 

memilih media dan 

sumber belajar. 

penilaian 

pembelajaran 

Pemilihan 

penilaian 

1. Ketepatan prosedur 

2. Ketepatan bentuk 

3. Ketepatan jenis teks 

 

            Kisi-kisi penulisan untuk perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran 

digunakan untuk mempermudah penulis dalam melaksanakan penelitian. Dengan 

menggunakan kisi-kisi ini penulis mendapatkan acuan dalam pembuatannya. Jadi 

penulisan perecanaan dan pelaksanaan pembelajaran harus sesuai dengan kisi-

kisi. Kisi-kisi penulisan untuk perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran 

berisikan batasan masalah, aspek yang diukur, indikator dan aspek yang dinilai. 

Berikut ini disajikan format perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Untuk 

memudahkan menilai berikut ini akan disajikan kriteria penilaian perencanaan 

dan pelaksanaan pembelajaran. 

N =         Skor total     

       Aspek yang dinilai 

 

Kriteria Penilaian 

Skor  Nilai  Kategori  

3,5-4,00 A Baik sekali 

2,5-3,49 B Baik 

1,5-2,49 C Cukup 

Kurang dari 1,5 D Kurang  
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Tabel 3.4 

Format Penilaian Perencanaan Pembelajaran 

No. Aspek yang dinilai Skor 

(1-4) 

1. Persiapan penilaian Silabus dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran 

  

  a. Bahasa   

  1) Ejaan  

  2) Ketepatan dan keserasian Bahasa  

  b. Kemampuan   

  1) Kesesuaian kompetensi inti dengan kompetensi dasar  

  2) Kesesuaian kompetensi dasar dengan materi pelajaran  

  3) Kesesuaian kompetensi dasar dengan indikator  

  4) Kesesuaian alokasi waktu dengan materi pelajaran  

  5) Kesesuaian penilaian belajar  

  6) Media/alat peraga yang digunakan  

  7) Buku sumber yang digunakan  

 Jumlah   

 Rata-rata  

 

           Tabel di atas, merupakan instrumen yang digunakan penulis dalam menilai 

perencanaan pembelajaran. Dalam hal ini kesesuaian penggunaan RPP dengan 

proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Selain instrumen perencanaan, 

penulis pun menggunakan instrumen pelaksanaan pembelajaran yang proses 

penilaiannya dilakukan oleh guru bahasa Indonesia di SMP Muhammadiyah 3 

Bandung, adapun instrumen pelaksanaan pembelajaran sebagai berikut. 

 

Tabel 3.5 

Format Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran 

No.  Aspek yang Dinilai Skor 

(1-4) 
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2.  Pelaksanaan Pembelajaran  

  a.  Kegiatan Belajar Mengajar  

  1)   Kemampuan mengkondisikan kelas  

  2)   Kemampuan apersepsi  

  3)   Kesesuaian bahasa  

  4)   Kejelasan suara  

  5)   Kemampuan menerangkan  

  6)   Kemampuan memberikan contoh  

  7)   Dorongan kearah aktivitas peserta didik dalam pemahaman    

          materi 

 

  8)   Penggunaan media atau alat pembelajaran  

  9)   Pengelolaan kelas  

     10)  Metode dan teknik mengajar  

  b.   Bahan Pengajaran  

  1)   Penguasaan materi  

  2)   Pemberian contoh media pembelajaran  

  3)   Ketepatan waktu  

  4)   Kemampuan menutup pelajaran  

  c.  Penampilan  

  1)   Kemampuan berinteraksi dengan peserta didik  

  2)   Stabilitas emosi  

  3)   Pemahaman terhadap peserta didik  

  4)   Kerapihan berpakaian  

  5)   Kemampuan menggunakan umpan balik  

  d.  Pelaksanaan Pretes dan Postes  

  1)   Konsekuensi terhadap waktu  

  2)   Keterbatasan pelaksanaan tes  

  Jumlah   

 Rata-rata  

 

Perhitungan Nilai Kumulatif 
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1.  Rata-rata nilai perencanaan pembelajaran  

2.  Rata-rata nilai pelaksanaan pembelajaran  

Total Nilai Kumulatif  

Rata-rata nilai Kumulatif  

 

            Format penilaian perencanaan dan pelaksanaan dibuat untuk membantu 

penulis dalam memperoleh keberhasilan dalam melaksanakan pembelajaran 

mengidentifikasi informasi cerita legenda Tangkuban Perahu. Hal ini bertujuan 

untuk mempermudah guru bidang studi untuk melaksanakan penilaian. 

 

c. Instrumen Tes 

            Tes adalah sebuah ujian tertulis, lisan atau wawancara untuk mengetahui 

pengetahuan, keterampilan, bakat, dan kepribadian sesorang. Setiap pembelajaran 

yang dilaksanakan perlu diadakan tes untuk mengukur kemapuan peserta didik 

dalam pemahaman yang dikusainya. Dalam penelitain ini kegunaan tes adalah 

untuk mengetahui hasil penerapan metode artilukasi dalam pembelajaran 

mengidentifikasi informasi legenda Tangkuban Perahu. Berikut ini adalah kisi-

kisi penulisan soal untuk tes penerapan model artikulasi dalam pemebelajaran 

mengidentifikasi legenda. 

            Instrumen tes dalam penulisan ini adalah untuk melihat kemampuan 

peserta didik dalam mengidentifikasi informasi legenda Tangkuban Perahu 

dengan menerapkan model artikulasi.  

Tabel 3.6 

Kisi-kisi Penulisan untuk Tes 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian 

Instrumen 

Mengidentifikasi 

informasi 

tentang 

fabel/legenda 

daerah 

1. Menyebutkan  

tokoh cerita 

legenda 

Tangkuban 

Perahuyang 

Tes tulis Uraian 1) Bacalah teks 

legenda 

Tangkuban 

Perahu! 

2) Setelah 
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setempat yang 

dibaca dan 

didengar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dibaca. membaca 

teks di atas, 

jawablah 

pertanyaan di 

bawah ini 

dengan tepat! 

a) Sebutkanlah  

informasi 

yang terdapat 

dalam teks 

legenda 

Tangkuban 

Perahu 

berupa 

tokoh! 

b) Jelaskanlah 

watak yang 

terdapat 

dalam teks 

legenda 

Tangkuban 

Perahu! 

c) Sebutkanlah 

latar yang 

terdapat 

dalam teks 

legenda 

Tangkuban 

Perahu! 

d) Tuliskanlah 

amanat yang 

terkandung 

2. Menjelaskan 

watak pada 

cerita legenda 

Tangkuban 

Perahuyang 

dibaca. 

 

Tes tulis 

3. Menyebutkan  

latar cerita 

legenda 

Tangkuban 

Perahuyang 

dibaca. 

 

Tes tulis 

4. Menuliskan 

pesan/amanat 

cerita legenda 

Tangkuban 

Perahuyang 

dibaca. 

Tes tulis 

5. Menjelaskan 

rangkaian 

peristiwa 

cerita legenda 

Tangkuban 

Perahuyang 

dibaca. 

 

Tes tulis 
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dalam 

legenda 

Tangkuban 

Perahu! 

e) Jelaskanlah 

rangkaian 

peristiwa 

legenda 

Tangkuban 

Perahu 

dengan 

mengguna-

kan bahasa 

sendiri! 

 

            Kisi-kisi penulisan untuk tes digunakan untuk panduan dalam mebuat 

instrumen tes yang akan digunakan oleh penulis. Kisi-kisi tes berisi tentang 

kompetensi dasar, indikator, teknik penilaian, bentuk penilaian dan instrimen. 

Dengan menggunakan kisi-kisi ini penulis tidak akan kebingungan untuk 

membuatnya. 

Tabel 3.7 

 Kisi-kisi Penilaian Pembelajaran 

No. Teknik Bentuk Instrumen Kesesuaian 

dengan 

Tujuan 

Penilaian proses (Sikap Spiritual dan Sikap Sosial) 

1.  Observasi Lembar 

Pengamatan 

Lembaran 

Pengamatan 

Sikap religius 

dan sosial 

 

Penilaian Hasil (Pengetahuan) 

2.  Tes Tertulis  Uraian   Soal terlampir  

 

Sama halnya dengan kisi-kisi untuk tes, kisi-kisi penilaian lebih spesifik lagi. 

Pembuatan kisi-kisi khusu untuk penilaian untuk pembelajaran peserta didik. 
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Dimulai dari penilaian sikap dan pengetahuan. Teknik penilain sikap yang penulis 

gunakan yaitu observasi yang berbentuk lembar pengamatan. Sedangkan penilaian 

hasil yang digunakan yaitu untuk pengetahuan berupa tes tertulis berbentuk 

uraian. Berhubung pembelajaran mengidentifikasi termasuk ranah pengetahuan 

jadi penilaian hasilnya hanya pengetahuan tidak dengan keterampilan. 

 

Tabel 3.8 

Format Kriteria Penilaian Hasil 

 

No. 

Soal 

Pertanyaan Skor Kriteria 

1. Sebutkanlah 

tokoh yang ada 

pada legenda 

“Tangkuban 

Perahu!” 

5 

 

Skor 5 : Apabila peserta didik mamp  menyebutkan 6- 

             5 tokoh dalam cerita  legenda Tangkuban  

             Perahu dengan tepat.  

Skor 4 : Apabila peserta didik mampu menyebutkan  4  

              tokoh dalam cerita legenda Tangkuban Perahu  

              dengan tepat.  

Skor 3 : Apabila peserta didik mampu menyebutkan 3  

              tokoh dalam cerita  legenda Tangkuban  

              Perahu dengan  tepat. 

Skor 2 : Apabila peserta didik mampu menyebutkan 2  

              tokoh dalam cerita legenda Tangkuban Perahu  

              dengan tepat.  

Skor 1: Apabila peserta didik menyebutkan 1 tokoh  

              dalam cerita legenda Tangkuban Perahu  

              dengan tepat.  

2. Jelaskanlah 

watak yang ada 

pada tokoh 

legenda 

“Tangkjuban 

Parahu!” 

5 Skor 5 : Apabila peserta didik mampu mengungkap-  

               kan  6-5 watak  dalam tokoh  cerita  

               legenda Tangkuban Perahu dengan tepat. 

Skor 4 : Apabila peserta didik mampu mengungkap- 

               kan  4 watak dalam tokoh  cerita legenda  

               Tangkuban Perahu  dengan  tepat.  

Skor 3 :  Apabila peserta didik mampu   mengungkap-   

               kan  3 watak  dalam setiap cerita  

               legenda Tangkuban Perahu dengan tepat. 

Skor 2 : Apabila peserta didik mampu mengungkap-  

               kan  2 watak  dalam tokoh cerita   

               legenda Tangkuban Perahu dengan tepat. 

Skor 1 : Apabila peserta didik mampu mengungkap-  

               kan 1 watak  dalam tokok cerita legenda  

               Tangkuban Perahu dengan  tepat. 

 

3. Sebutkanlah 

latar cerita 

“Tangkuban 

5 Skor 5 : Apabila peserta didik mampu mengungkapkan   

             5 latar  dalam cerita legenda Tangkuban  

             Perahu dengan  tepat. 
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Perahu!” Skor 4 : Apabila peserta didik mampu mengungkapkan   

             4 latar dalam cerita  legenda Tangkuban  

             Perahu  dengan  tepat.  

Skor 3 : Apabila peserta didik mampu mengungkapkan   

             3 latar  dalam cerita  legenda Tangkuban  

             Perahu dengan  tepat.  

Skor 2 : Apabila peserta didik mampu mengungkapkan   

              2 latar  dalam cerita  legenda Tangkuban   

              Perahu dengan  tepat. 

Skor 1 : Apabila peserta didik mampu mengungkapkan    

             1 latar  dalam cerita legenda Tangkuban     

             Perahu dengan  tepat. 

 

4. Tuliskanlah 

amanat yang 

terkandung 

dalam legenda 

“Tangkuban 

Perahu!” 

 Skor 5 : Apabila peserta didik mampu mengungkapkan   

              5 amanat  dalam cerita legenda Tangkuban  

              Perahu dengan  tepat. 

Skor 4 : Apabila peserta didik mampu mengungkapkan   

              4 amanat  dalam cerita  legenda Tangkuban  

              Perahu dengan  tepat.  

Skor 3 : Apabila peserta didik mampu mengungkapkan   

              3 amanat  dalam cerita  legenda Tangkuban  

              Perahu  dengan  tepat.  

Skor 2 : Apabila peserta didik mampu mengungkapkan   

              2 amanat  dalam cerita  legenda Tangkuban  

              Perahu dengan  tepat. 

Skor 1 : Apabila peserta didik mampu  

              mengungkapkan  1 amanat  dalam cerita  

              legenda Tangkuban Perahu dengan  tepat. 

 

5.  

Jelaskanlah 

rangkaian 

peristiwa 

legenda 

“Tangkuban 

Perahu” dengan 

menggunakan 

bahasa sendiri! 

 Skor 5 : Apabila peserta didik mampu mengungkapkan   

              5 rangkaian peristiwa  dalam cerita legenda  

              Tangkuban Perahu dengan  tepat. 

Skor 4 : Apabila peserta didik mampu mengungkapkan  

              4 rangkaian peristiwa dalam cerita legenda  

              Tangkuban Perahu dengan  tepat. 

Skor 3 : Apabila peserta didik mampu mengungkapkan   

              3 rangkaian peristiwa  dalam cerita legenda  

              Tangkuban Perahu dengan  tepat. 

Skor 2 : Apabila peserta didik mampu mengungkapkan   

              2 rangkaian peristiwa dalam cerita legenda  

              Tangkuban Perahu dengan  tepat. 

Skor 1 : Apabila peserta didik mampu mengungkapkan  

             1 rangkaian peristiwa dalam cerita legenda  

             Tangkuban Perahu dengan  tepat. 
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Pedoman Penilaian:  

 

Nilai = Skor Perolehan  x SN (100) 

Skor Maksimal  

 

         Pada instrumen di atas, penulis bermaksud untuk menguji peserta didik 

sebelum dan sesudah diadakannya pembelajaran. Dalam hal ini, kemampuan 

peserta didik diuji dengan cara mengidentifikasi informasi legenda Tangkuban 

Perahu. 

 

E. Teknik Analisis Data 

            Teknik analisis data digunakan penulis sebagai panduan menganalisis data 

hasil penulisan dalam pembelajaran mengidentifikasi infomasi legenda 

Tangkuban Perahu. Teknik analisis data menrupakan rencana yang berkaitan 

dengan teknik analisis data yang akan digunakan penulis. Maka dari itu, penulis 

menggunakan teknik analisis dengan cara menguji data yang terkumpul. Hal ini 

dilakukan dengan memperoleh hasil yang akaurat dan untuk menganalisis 

kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik dalam mengidentifikasi informasi 

legenda Tangkuban Perahu.     

            Sugiyono (2015, hlm. 207) mejelaskan tentang rancangan analisis data 

sebagai berikut. 

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden 

atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah: 

mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, 

mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, 

menyajikan data tiap variabel kyang diteliti, melakukan perhitungan 

untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk 

menguji hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan. 

 

            Rancangan analisis data bertujuan untuk memperoleh hasil data yang se-

belumnya diproses terlebih dahulu. Penilaian persiapan dan pelaksanaan pembela-

jaran mengidentifikasi informasi legenda Tangkuban Perahu bertujuan untuk me-

ngetahui kemampuan penulis baik dalam kegiatan persiapan maupun pelaksanaan 

pengajaran. Maka dari itu penulis menyajikan format pengamatan untuk guru 

bisang studi bahasa Indonesia mengenai persiapan dan pelaksanaan pembelajaran  

mengidentifikasi informasi legenda Tangkuban Perahu sebagai berikut. 
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1. Rancangan Pengolahan Data Penilaian Pretes dan Postes Pembelajaran 

Mengidentifikasi Informasi Legenda Tangkuban Perahu dengan 

Menggunaka Model Artikulasi 

   Penilaian hasil pembelajaran mengidentifikasi informasi legenda 

Tangkuban Perahu terdapat pada pretes yang diberikan penulis kepada peserta 

didik untuk memperoleh data awal sebelum peserta didik diberikan materi dan 

postes diberikan setelah peserta didik mendapatkan materi. Kegiatan pretes dan 

postes ini, penulis lakukan di kelas VII B. Hasil pretes dan postes 

mengidentifikasi informasi legenda Tangkuban Perahu dengan menggunakan 

metode artikulasi tersebut diberi nomor urut dan kode (X) untuk pretes dan (Y) 

untuk postes. Data tersebut adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 3.9 

Nama dan Kode Pretes serta Postes Peserta Didik  

Kelas VII B SMP Muhammadiyah 3  Bandung 

No. Nama Peserta didik Kode Pretes Kode Postes 

1. Akbar Pratama P1/X P1/Y 

2. Alda Hildyawati P2/X P2/Y 

3. Arsy Nur Inda Rahmat P3/X P3/Y 

4. Defina Nadea Fauziah P4/X P4/Y 

5. Elsan Indrian P5/X P5/Y 

6. Fanny Berliany P6/X P6/Y 

7. Friska Wiratma Putri P7/X P7/Y 

8. Ghania Adi Saputra P8/X P8/Y 

9. Hilham Wiragama P9/X P9/Y 

10. Ifan Kamaludin P10/X P10/Y 

11. Indri Adisti P11/X P11/Y 

12. Irawan P12/X P12/Y 

13. Mega Agustina P13/X P13/Y 

14. Muamar Azizan Hakim P14/X P14/Y 

15.  Muhamad Fauriza Sacha Senjaya P15/X P15/Y 

16. Muhammad Syafiq Panggagas M. P16/X P16/Y 
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17. Noval Mulyawan P17/X P17/Y 

18. Nuraeni P18/X P18/Y 

19. Ogi Lukman P19/X P19/Y 

20. Rahmania Nur Fadilan P20/X P20/Y 

21. Rendi Herdiansyah P21/X P21/Y 

22. Risna Latifannur P22/X P22/Y 

23. Sartika Hizkia P23/X P23/Y 

24. Selvi Suci Ramdani P24/X P24/Y 

25. Shinta Aulya Nurlallia P25/X P25/Y 

26. Syifa Yulianti P26/X P26/Y 

27. Wafa Davina P27/X P27/Y 

28. Willy Joe Permana P28/X P28/Y 

39. Yoga Anugrah P29/X P29/Y 

30. Zidan Maulana  P30/X P30/Y 

31. Hanifah P31/X P31/Y 

 

Tabel 3.10 

 Format Penilaian Pretes dan Postes 

No. Aspek yang Dinilai Data dan 

Analisis 

Skor Peserta 

didik 

Skor  

1. Ketepatan menyebutkan 

tokoh yang ada di cerita 

legenda Tangkuban 

Perahu 

Data : 

Analisis : 

 5 

2. Ketepatan menjelaskan 

watak yang ada di 

cerita legenda 

Tangkuban Perahu 

Data : 

Analisis : 

 5 

3.  Ketepatan menyebutkan 

latar pada legenda 

Tangkuban Perahu 

Data : 

Analisis : 

 5 
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4. Ketepatan menuliskan 

pesan/amanat pada 

legenda Tangkuban 

Perahu 

Data : 

Analisis : 

 5 

5. Ketepatan menjelaskan 

rangkaian peristiwa 

yang ada pada cerita 

legenda Tangkuban 

Perahu 

Data : 

Analisis : 

 5 

Jumlah 

Nilai akhir = Skor Peserta didik x Standar Nilai 

 Skor Ideal 

 

2. Rancangan Penilaian Hasil Pembelajaran 

    Rancangan penilaian hasil pembelajaran mengidentifkasi informasi 

legenda Tangkuban Perahudengan menggunakan model artikulasi dapat diketahui 

dari data hasil pretes dan postes berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut. 

a. Membuat tabel persiapan 

Tabel 3.11 

Format  Persiapan Pretes dan Postes 

No. Kode 

Peserta 

didik 

Pretes 

(X) 

Postes 

(Y) 

Gain 

(d) 

d
2 

Xd 

(d – Md) 

Xd
2
 

... ... ... ... ... ... ... ... 

 

b. Mencari mean selisih dari pretes dan postes 

Mean pretes : Mx = 
∑𝑓𝑥

𝑁
 

Mean postes : My = 
∑𝑓𝑥

𝑁
 

Mean selisih : Md = My – Mx  

Keterangan: 

Mx = mean hasil pretes 
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My = mean hasil postes 

Md= selisih mean nilai pretes dan postes 

 

c. Mencari jumlah kuadrat deviasi 

𝛴𝑥𝑑2 = 𝛴𝑑2 −
(𝛴𝑑)2

𝑁
 

 

d. Mencari koefisien 

Mencari thitung 

𝑡 =
𝑀𝑑

√
𝛴𝑥𝑑2

𝑁(𝑁 − 1)

 

Keterangan: 

Md = mean dari percobaan pretes dan postes 

d = gain (postes – pretes) 

Xd = deviasi masing-masing subjek 

Xd
2 

= jumlah kuadrat deviasi 

N = subjek pada sampel 

d.b = ditentukan dengan N-1 

 

e. Melihat nilai pada tabel  

Mencari derajat kebebasan (db) 

d.b = N-1 

ttabel = (1−
1

2
𝑎)(d.b) 

 

f. Menguji signifikan koefisien t 

Jika thitung >  ttabel, maka hipotesis diterima 

Jika thitung < ttabel, maka hipotesis ditolak. 

 

F. Prosedur Penelitian 

            Untuk memudahkan pelaksanaan penulisan, penulis menggunakan 

langkah-langkah penulisan. Dengan langkah-langkah penulisan yang telah 

dirancang sebelumnya, penulisan diharapkan dapat berjalan dengan lancar. 
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Langkah-langkah penulisan yang ditempuh penulis dalam penulisan ini adalah 

sebagai berikut. 

 

1. Tahap Perencanaan 

a. Melakukan studi pustaka, yaitu mempelajari beberapa buku sehingga muncul 

gagasan tentang tema dan permasalahan yang akan diangkat sebagai judul 

penulisan. Selain studi pustaka, penulis pun melakukan analisis silabus 

kurikulum 2013 untuk mengangkat masalah yang ingin diajukan sebagai 

judul penulisan. 

b. Melakukan kajian secara induktif yang berkaitan erat dengan permasalahan 

yang hendak dipecahkan. 

c. Membuat proposal penulisan. 

d. Melaksanakan seminar proposal penulisan. 

 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Melakukan observasi terhadap kelas yang dijadikan sampel penulisan. 

b. Mengumpulkan data kasar dari proses observasi. 

c. Memberikan tes awal sebelum diberikan perlakuan (pretes) untuk mengukur 

kemampuan peserta didik. 

d. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah yang 

telah direncanakan dengan menggunakan model arikulasi. 

e. Memberikan tes akhir (postes) setelah selesai pembelajaran. 

 

3. Tahap Pelaporan 

a. Mengolah data hasil pembelajaran peserta didik sebelum diberikan perlakuan 

(pretes). 

b. Mengolah data hasil pembelajaran peserta didik setelah mengikuti 

pembelajaran dengan menggunakan model artikulasi. 

c. Mengolah data hasil pembelajaran peserta didik setelah diberikan perlakuan 

(postes). 

d. Menarik simpulan. 


