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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian Eksperimen 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Quasi Experiment 

(eksperimen semu), metode ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak berfungsi 

sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi 

pelaksanaan eksperimen. Quasi Experimental Design digunakan karena pada 

kenyataannya sulit mendapatkan kelompok kontrol yang digunakan untuk penelitian 

(Sugiyono, 2007). Metode eksperimen semu ini digunakan untuk mengetahui 

pengaruh penggunaan media permainan scrabble terhadap daya ingat siswa. 

 Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah “non-

randomized pretest posttest control group design”. Di dalam desain ini, peneliti 

menggunakan satu kelompok eksperimen dan satu kelompok pembanding diawali 

dengan sebuah tes awal (pretest) yang diberikan kepada kedua kelompok, kemudian 

diberikan perlakuan (treatment). Penelitian kemudian diakhiri dengan sebuah tes 

akhir (posttest) yang diberikan kepada kedua kelompok. Desain yang digunakan 

dalam penelitian ini ditunjukkan sebagai berikut (Sugiyono, 2007).  
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Tabel 3.1 
Quasi Experimental Design Dengan Pretest-Posttest, Nonequivalent 

Control Group Design 
Kelas Pretest Treatment Posttest 
KE O1 X O2 
KK O1  O2 

 

Keterangan : 

KK : Kelompok Eksperimen 

KE : Kelompok Kontrol 

X : Perlakuan berupa pemberian media permainan scrabble 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

 Variabel adalah sesuatu yang diharapkan dapat berubah pada studi eksperimen 

(Todman, 2006). Kerlinger (dalam Kumar, 1999) menjelaskan bahwa variabel adalah 

sesuatu yang memiliki nilai yang berbeda, bervariasi, dan merupakan simbol untuk 

menyematkan angka dan nilai. 

 Variabel Penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa 

saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007). Sebuah 

konsep yang dapat diukur dari beberapa tipe pengukuran, konsep tersebut memiliki 

variasi persamaan derajat pada sebuah pengukuran disebut dengan variabel (Kumar, 

1999). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel terikat dan 

variabel bebas. Adapun yang menjadi kedua variabel tersebut adalah: 
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Variabel Terikat : Daya Ingat 

Variabel Bebas : Permainan Scrabble 

 

C. Definisi Operasional 

 Definisi operasional berarti meletakkan arti suatu variabel dengan cara 

menetapkan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang perlu untuk mengukur 

variabel (Latipun, 2004). Definisi operasional tiap variabel dalam penelitian ini, 

yaitu: 

1. Daya Ingat 

 Daya ingat kosa kata Bahasa Inggris adalah kemampuan individu 

untuk mempertahankan kosa kata Bahasa Inggris yang telah diterima yang 

disimpan di dalam ingatan kemudian dapat dipanggil kembali. Dalam 

penelitian ini daya ingat akan diukur dengan tes ingatan yang disusun oleh 

peneliti. 

2. Permainan Scrabble 

 Permainan scrabble adalah permainan menyusun kepingan huruf yang 

bertujuan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya nilai ataupun poin 

berdasarkan kata yang tersusun pada papan permainan sebagai stimulus untuk 

peserta didik agar dapat meningkatkan daya ingat peserta didik khususnya 

terhadap kata-kata yang mereka susun tersebut. 
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D. Subjek Penelitian 

 Kelompok eksperimen dan kelompok kontrol pada penelitian dipilih secara 

tidak random karena subjek sudah memiliki kelompok masing-masing. Populasi 

merupakan keseluruhan individu atau objek penelitian yang memiliki beberapa 

karakteristik yang sama (Latipun, 2004). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas VII SMP Negeri 21 Pekanbaru. Sampel dalam penelitian ini adalah dua 

kelas siswa kelas VII. Yaitu kelas VII.4 sebagai kelompok eksperimen yang 

berjumlah 35 siswa dan kelas VII.3 sebagai kelompok kontrol dengan 35 orang siswa. 

Setelah mendapatkan sampel, maka akan dilakukan screening untuk melihat 

kecocokan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Screening dilakukan dengan 

melihat data nilai ulangan Bahasa Inggris siswa tersebut dan diperkuat oleh 

wawancara dengan guru mata pelajaran Bahasa Inggris. Pada saat perlakuan 

kelompok eksperimen yang berjumlah 35 orang dibagi kedalam 5 kelompok kecil 

yang masing-masing kelompok berjumlah 7 orang siswa. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

 Alat ukur yang digunakan pada penelitian ini adalah tes daya ingat yang 

disusun oleh peneliti. Tes daya ingat ini terdiri dari satu lembar soal dan satu lembar 

jawaban untuk pretest dan posttest. Lembar soal berisi 30 kosa kata yang harus 

dihapal oleh subjek dan lembar jawaban berisi 90 kosa kata yang diantaranya terdapat 

30 kosa kata yang telah dihapal oleh subjek. Instruksi yang diberikan pada saat 
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pengisian lembar jawaban pretest dan posttest adalah “Lingkarilah kosa kata yang 

telah adik-adik hapal tadi pada lembar jawaban yang telah tersedia”. 

 Instruksi yang diberikan tersebut menstimulus subjek untuk memunculkan 

kata yang subjek hapal pada saat pemberian lembar kosa kata sebelumnya. Nilai yang 

didapat subjek dihitung dari seberapa banyak kosa kata yang benar. Tiap kosa kata 

yang benar bernilai 1 (satu) dengan nilai maksimal yang dapat diperoleh adalah 30. 

Lama subjek menjawab dibatasi oleh waktu, yakni 4,5 menit. 

 

F. Validitas dan Reliabilitas 

1. Validitas Eksperimen 

 Suatu eksperimen dianggap valid bila variabel eksperimen benar-benar 

mempengaruhi variabel yang diamati dan akibat-akibat yang terjadi pada 

variabel terikat bukan karena variabel lain. Eksperimen dapat dikatakan valid 

jika hasil eksperimen itu dapat digeneralisasikan pada populasi lainnya yang 

berbeda subjek, tempat dan ekologinya (Latipun, 2004).  

a. Validitas Internal 

 Validitas internal berkaitan dengan sejauh mana hubungan sebab 

akibat antara variabel bebas dan variabel terikat yang ditemukan dalam 

penelitian (Seniati, 2005). Berikut adalah beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi validitas internal, yang diminimalkan serta dikontrol 

pengaruhnya dalam penelitian ini, yaitu: 
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1) Maturation atau kematangan adalah perubahan biologis dan atau 

perubahan psikologis yang sistematis pada individu dalam suatu waktu 

tertentu. Maturation pada penelitian ini dikendalikan dengan 

menggunakan dua kelompok, yakni kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. 

2) Experimental mortality berarti keluarnya subjek pada saat penelitian, 

seringkali jumlah subjek pada akhir penelitian berkurang 

dibandingkan ketika awal penelitian. Hal ini dapat disebabkan karena 

ada subjek yang meninggal, sakit, kecelakaan, atau tidak bersedia 

mengikuti penelitian hingga selesai. Penurunan jumlah subjek dapat 

berpengaruh pada perhitungan statistik. Pengendalian terhadap faktor 

ini adalah dengan mengadakan perjanjian diawal penelitan, serta 

menggunakan absen pada setiap pertemuan. 

3) Experimenter effect berhubungan dengan interaksi antara subjek 

penelitian dengan eksperimenter. Bias ini dapat disebabkan oleh 

harapan eksperimenter terhadap hasil penelitian, sehingga secara tidak 

sengaja berperilaku tertentu yang menyebabkan bias dalam penelitian. 

Pengendalian terhadap faktor ini adalah dengan menggunakan tutor 

atau eksperimenter lain pada saat penelitian berlangsung, sehingga 

peneliti hanya menjadi observer dalam penelitian.   

4) Interaction effect terjadi apabila subjek mendapat lebih dari satu 

perlakuan. Pengaruh dari perlakuan yang diterima subjek sebelumnya 
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belum hilang benar sehingga dapat berinteraksi dengan perlakuan 

selanjutnya. Untuk mengatasi interaction effect, dilakukan 

counterbalancing yaitu memberikan urutan variasi variabel bebas 

yang berbeda pada subjek penelitian. 

b. Validitas Eksternal 

 Validitas eksternal berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian 

dapat digeneralisasikan pada subjek, situasi dan waktu yang berbeda 

(Seniati, 2005). Berdasarkan hal tersebut, maka validitas eksternal dalam 

penelitian ini menggunakan validitas populasi yang berkaitan dengan 

teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak atau tidak. 

Penelitian ini menggunakan populasi sebagai subjek penelitian, sehingga 

hasil penelitian langsung dapat digeneralisasikan hasilnya. 

2. Validitas Alat Ukur 

 Validitas atau valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2013). Sedangkan menurut 

Azwar (2001) validitas dalam pengertiannya yang paling umum, adalah 

ketepatan dan kecermatan skala dalam menjalankan fungsi ukurnya.Artinya, 

sejauh mana skala itu mampu mengukur atribut yang dirancang untuk 

mengukurnya. 

 Jenis validitas dalam penelitian ini adalah validitas isi. Validitas isi 

merupakan validitas yang diestimasi lewat pengukuran terhadap isi tes dengan 

analisis rasional atau professional judgment (Azwar, 2001). Professional 
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Judgment dalam mengkaji validitas isi dalam penelitian ini adalah 

pembimbing. 

3. Reliabilitas Alat Ukur 

 Reliabilitas berasal dari kata reliability, pengukuran yang mempunyai 

reliabilitas yang tinggi adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data yang 

reliabel. Walaupun reliabilitas mempunyai berbagai nama lain seperti 

ketepercayaan, keterandalan, keajegan, kestabilan, konsistensi dan 

sebagainya, namun dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu 

pengukuran dapat dipercaya (Azwar, 2013). Uji reliabilitas menggunakan 

teknik alpha dengan rumus sebagai berikut : 

α = 2 1 − 	

	
 

Keterangan: 
α : Koefisien reliabilitas alpha 
푆  : Varians skor belahan 1 
푆  : Varians skor belahan 2 
푆  : Varians skor skala 

 

 Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan bantuan program 

SPSS 20.0 for Windows. Reliabilitas dinyatakan oleh koefisien reliabilitas 

yang angkanya berada dalam rentang 0 sampai 1,00. Semakin tinggi koefisien 

reliabilitas mendekati 1,00 berarti semakin tinggi reliabilitasnya. Sebaliknya 

koefisien yang semakin rendah mendekati angka 0 berarti semakin rendah 

reliabilitasnya (Azwar, 2007). 
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 Berdasarkan hasil uji reliabilitas terhadap uji coba alat ukur penelitian, 

diperoleh koefisien reliabilitas (a) dari variabel penelitian adalah sebesar 

0,814 yang berarti alat ukur memiliki tingkat reliabilitas yang cukup tinggi. 

 

G. Prosedur Penelitian 

1. Persiapan Eksperimen 

a. Persiapan administrasi (perizinan) dilakukan pada pihak-pihak yang 

berwenang terhadap penggunaan ruangan kelas SMP Negeri 21 Pekanbaru. 

Kondisi ruangan eksperimen pada saat melakukan kegiatan adalah ruang yang 

sama, yang berbeda hanya pada hari pelaksanaan kegiatan dan pemberian 

perlakuan.  

b. Persiapan untuk screening dalam penelitian yaitu, berdasarakan data nilai 

ujian Bahasa Inggris dan diperkuat dengan wawancara 

c. Persiapan alat ukur eksperimen. 

d. Persiapan eksperimenter yang akan melaksanakan penelitian eksperimen 

memberikan instruksi dan menguasai alat eksperimen yang digunakan 

penelitian.   

e. Persiapan alat eksperimen berupa permainan scrabble 

f. Mempersiapkan modul sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian. 
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2. Pelaksanaan Eksperimen 

a. Screening 

 Screening dilakukan dengan melihat data nilai ulangan Bahasa Inggris 

dan diperkuat oleh data wawancara untuk mendapatkan gambaran mengenai  

daya ingat kosa kata Bahasa Inggris siswa kelas VII SMP Negeri 21 

Pekanbaru.  

b. Penentuan Sampel 

c. Pretest 

1. Pretest dilakukan dengan memberikan selembar kertas berisi 30 kosa kata 

Bahasa Inggris. Tujuan pemberian pretest adalah untuk memperoleh skor 

tingkat daya ingat sebelum perlakuan diberikan. 

2. Instruksi pretest dibacakan pada awal sesi yakni subjek diminta untuk 

mengingat kosa kata sebanyak-banyaknya dalam waktu 4,5 menit. 

3. Kemampuan daya ingat dilihat melalui total skor kosa kata dengan 

menghitung tiap kosa kata yang benar pada lembar jawaban subjek. 

4. Pretest dilakukan selama 4,5 menit dan istirahat dilakukan selama 2 

menit. 

d. Perlakuan 

1. Perlakuan diberlakukan kepada kelompok eksperimen sebanyak 3 sesi di 

hari yang berbeda. Perlakuan diberlakukan kepada kelompok eksperimen 

yaitu menggunakan permainan scrabble dan dua lembar daftar kosa kata 

yang mana masing-masing lembar daftar kosa kata berisi 15 kosa kata. 
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Daftar kosa kata yang diberikan berbeda pada tiap sesi perlakuan. 

Perlakuan terdiri dari 2 putaran permainan, setiap putaran permainan 

subjek diminta untuk menyusun sambil menghapal kosa kata yang mereka 

susun tersebut.  

2. Prosedur pemberian perlakuan yaitu, subjek diberikan daftar kosa kata 

pertama selama 7 menit, kemudian istirahat selama 3 menit, lalu diberikan 

lagi daftar kosa kata kedua selama 7 menit diakhiri dengan evaluasi. 

e. Posttest 

 Posttest dilakukan dihari yang berbeda dengan perlakuan. Subjek 

diminta untuk melingkari kosa kata yang diingat sebelumnya. Posttest 

dilakukan selama 4,5 menit. 

 

H. Manipulasi Perlakuan 

 Manipulasi yang dilakukan selama proses perlakuan adalah dengan mengganti 

metode mengajar yang awalnya hanya menggunakan buku teks dan ceramah dengan 

menggunakan permainan scrabble. Tema pembelajaran saat menggunakan permainan 

scrabble sebagai media disesuaikan dengan tema pembelajaran yang ada dibuku. 

Perlakuan pada hari pertama temanya adalah tentang ”greeting” atau salam, 

perlakuan pada hari kedua temanya adalah “introduce” atau perkenalan dan di hari 

ketiga memiliki tema tentang “family” atau keluarga. Kata-kata yang akan disusun 

dan diingat tiap harinya disesuaikan dengan tema yang telah ada. 

 Langkah-langkah permainan scrabble sebagai media pembelajaran : 
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1. Scrabble merupakan permainan yang tidak bisa dilakukan sendirian oleh karena 

itu siswa dibagi menjadi kelompok kecil dengan masing-masing anggota 

kelompok berjumlah 7 orang. Total keseluruhan kelompok ada 5 kelompok. 

2. Eksperimenter menjelaskan aturan permainan scrabble. Aturan permainan sedikit 

berbeda dengan aturan permainan scrabble pada umumnya, yaitu kelompok yang 

telah dibagi tadi bekerjasama untuk menyusun kosakata yang telah disediakan dan 

menghitung setiap poin dari kata yang mereka susun. 

3. Eksperimenter memberikan lembar soal pertama yang berjumlah 15 kosa kata 

yang harus disusun selama 7 menit. 

4. Setelah 7 menit pertama selesai eksperimenter memeriksa jumlah kosa kata yang 

dapat disusun oleh tiap kelompok selama 3 menit. Lalu eksperimenter 

memberikan lembar soal kedua yang berjumlah 15 kosa kata lagi yang harus 

disusun selama 7 menit lagi. Setelah waktu habis eksperimenter akan 

menjumlahkan kosa kata yang disusun oleh tiap kelompok. Kelompok yang 

menyusun kosakata terbanyak akan mendapatkan reward. 

 

I. Analisis Data 

  Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis 

statistik dengan uji beda independent sample t-test. Hal ini dilakukan untuk melihat 

perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dilakukan juga uji 

normalitas untuk mengecek data yang didapatkan benar-benar berasal dari populasi 
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yang normal dan uji homogenitas untuk melihat apakah varian antara masing masing 

kelompok setara atau tidak. 


