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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian  

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di tiga tempat Madrasah Aliyah Negeri yaitu 

(1)Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Purwokerto 1 yang beralamatkan di Jalan 

Senopati No. 12 Purwokerto, (2) Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Purwokerto 2 

yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 791 Purwokerto dan (3) Madrasah 

Aliyah Negeri (MAN) Sumpiuh yang beralamatkan di Jalan Lapangan Kebokura 

Sumpiuh. 

2. Waktu Penelitian 

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan selama enam bulan, mulai dari 

Januari 2015 sampai dengan  Juli 2015. Kegiatan dimulai usulan penelitian 

sampai dengan sidang tesis. Jadwal kegiatan  penelitian sebagai berikut: 

N

o 

Kegiatan 

Penelitian 

Jan 

2015 

Feb 

2015 

Mar 

2015 

Apr 

2015 

Mei 

2015 

Juni 

2015 

Juli 

2015 

1. Tahap Pertama : Penyusunan Proposal 

 a.Menyusun   

proposal 

 √       

 b.Penyusunan 

Instrumen 

  √       

 c.Seminar 

Proposal 

  √      

2. Tahap Kedua : Pengumpulan Data 
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 a.Uji coba  

instrumen 

    √    

 b.Pengambilan 

data 

   √     

 c.Pengolahan 

Data 

     √   

 d. Penyusunan 

Laporan 

      √  

 e. Ujian Tesis        √ 

 f. Revisi Tesis        √ 

 

Tabel 1. Jadwal Kegiatan Penelitian 

 

B.  Metode Penelitian 

Metode merupakan cara utama untuk mencapai suatu tujuan, misalnya 

untuk menguji rangkaian hipotesis dengan berbagai teknik dan alat-alat tertentu. 

Metode penelitian merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mengumpulkan, 

menyusun, dan menganalisis data sehingga diperoleh makna yang sebenarnya. 

Sebagaimana yang dijelaskan Sugiyono (2008:3) bahwa secara umum metode 

penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan 

dan kegunaan tertenttu. Dengan demikian metode penelitian adalah  cara yang 

dipakai dalam pengumpulan data untuk mencapai suatu tujuan (Winarno 

Surakhmad, 1994:133). Sementara itu, Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa 

metode penelitian adalah cara yang digunkan dalam pengumpulan data. 

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode 

survei dengan teknikkorelasional yang berguna untuk memecahkan masalah. 
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Metode ini dipilih untuk penelitian dengan populasi besar maupun kecil, tetapi 

data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, 

sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi dan hubungan antar 

variabel. Penelitian survei biasanya dilakukan untuk mengambil suatu generalisasi 

dari pengamatan yang tidak mendalam, tetapi generalisasi yang dilakukan bisa 

lebih akurat bila digunakan sampel yang representatif, Riduwan  ( 2004 : 49 ). 

Dan survei untuk membuat generalisasi dan sebagian berguna untuk membuat 

prediksi. Generalisasi yang biasa dipakai adalah generalisasi dari studi sampel 

yang representatif terhadap populasinya. Ada dua macam survei , yaitu: survei 

untuk memperoleh data dasar, guna memperoleh gambaran umum, yang 

bermanfaat untuk membuat perencanaan dan kebijakan publik ( sensus ); dan 

survei yang digunakan untuk mengungkap pendapat, sikap, dan harapan publik, 

Noeng Muhajir (2000 : 62).  

Pertimbangan lain memilih metode suvei, karena melalui metode survei, 

khususnya studi korelasional dapat dipakai untuk mendeteksi sejauh mana variasi-

variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih 

faktor lain berdasarkan pada koefisien korelasi, Sumadi Suryabrata (1983 : 26).  

Jadi metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

korelasional yang ditunjang dengan pendekatan kuantitatif, sesuai dengan 

permasalahan ynag diteliti yaitu mengenai kejadian-kejadian atau peristiwa-

peristiwa yang sedang berlangsung. Ini sesuai dengan pendapat Sukmadinata 

(2011:56) bahwa penelitian korelasional ditujukan untuk mengetahui hubungan 
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suatu variable yang dinyatakan dengan besarnya koefisien korelasi dan 

keberartian (signifikansi) secara statistik.  

Penelitian kuantitatif merupakanpendekatan penelitian yang dilakukan 

dengan cara mengukur indikator-indikator variabel sehingga dapat diperoleh 

gambaran umum dan sekaligus kesimpulan mengenai masalah yang diteliti.  

Sukmadinata (2011:53) menjelaskan bahwa “Penelitian kuantitatif didasari oleh 

filsafat positivisme yang menekankan fenomena-fenomena objektif dan dikaji 

secara kuantitatif”. Beberapametode penelitian yang dapat dimasukkan ke dalam 

penelitian kuantitatif yang bersifat non eksperimental, yaitu: deskriptif, survey, 

ekspos fakto, komparatif, korelasional, dan penelitian tindakan.  

 

C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek 

yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2002 : 52). 

Suharsimi Arikunto (1997 : 108) mengatakan populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian. Sementara itu Margono  (2003 : 118) memaparkan populasi adalah 

seluruh data yang menjadi perhatian di dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang 

sudah ditentukan. Pendapat lain dipaparkan Hadari Nawawi (1983 : 141) populasi 

adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, 

tumbuhan-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai 
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sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian. Dari 

Tebel 2 dapat diketahui jumlah populasi dalam penelitian ini. 

 

Nama Madrasah XI IPA XI IPS XI Agama Jumlah Total 

MAN Purwokerto 1 141 siswa 200 siswa 39 siswa 380 siswa 

MAN Purwokerto 2 138 siswa 202 siswa 68 siswa 406 siswa 

MAN Sumpyuh 87 siswa 63 siswa 27 siswa 177 siswa 

Jumlah Total     963 siswa 

Tabel. 2. Jumlah siswa MAN se-Kabupaten Banyumas 

Jadi populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu 

wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang mempunyai kaitan dengan 

masalah yang diteliti.Populasi di dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

XIMadrasah Aliyah Negeri se-Kabupaten Banyumas dengan jumlah populasi 

1067 siswa. MAN Purwokerto 2 berjumlah 12 kelas, MAN Purwokerto 1 

berjumlah 10 kelas dan MAN Sumpyuh berjumlah 6 kelas dengan rata-rata tiap 

kelas berjumlah kurang lebih 35-40 siswa. Kelas XI dipilih sebagai subyek 

penelitian karena materi menulisresensi dipelajari pada semester gasal kelas XI 

tingkat SMA/ MA. 

2. Teknik Pengambilan Sampel  

Sejalan dengan permasalahanyang diteliti di dalam penelitian ini, maka 

pengambilan sampel dilakukan dengan teknik proporsional random sampling. 

Arikunto (1997 : 120) mengemukakan bahwa untuk sekedar ancer-ancer maka 

apabila subjek kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua, sehingga 
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penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika subjeknya besar 

dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih. 

Memperhatikan pernyataan di atas menurut Surakhmad (1994: 100) 

menyarankan apabila ukuran populasi sebanyak kurang atau sama dengan 100  

(seratus), pengambilan sampel sekurang-kurangnya 50% dari ukuran populasi. 

Apabila ukuran populasi sama dengan atau lebih dari 1000, ukuran sampel 

diharapkan sekurang-kurangnya 15% dari ukuran populasi. Sampel dalam 

penelitian ini sebanyak 20% dari populasi yang berjumlah 963 siswa, jadi sampel 

yang diambil sekitar 198 siswa. Pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik proporsional random sampling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Setiap madrasah yang menjadi sampel dalam penelitian ini diambil  dua kelas 

dengan pengambilan sampel dilakukan secara acak (random). Setiap kelas rata-

rata berjumlah sekitar 35-40 siswa yang tersebar merata. 

 

D. Variabel Penelitian 

Dalam menganalisis data perlu diidentifikasi terlebih dahulu data-data 

yang akan digunakan dalam suatu penelitian. Penetapan variabel penelitian sangat 

diperlukan sebagai langkah awal titik acuan. Variabel adalah objek penelitian atau 

apa saja yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2004:91). Maka 

untuk menentukan penjabaran dalam penelitian ini dibagi menjadi dua variabel, 

yaitu: 

1. Variabel bebas (X) 
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Variabel bebas adalah stimulus atau input yaitu faktor yang dipilih, 

dimanipulasi, diukur oleh peneliti untuk melihat pengaruh terhadap gejala 

yang diamati (Nasution, 1987:36). Variabel bebas dapat disebut sebagai 

variabel sebab. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kemampuan 

penalaran (X1) dan minat menulis (X2). 

2. Variabel terikat (Y) 

Variabel terikat yaitu faktor yang diamati dan diukur untuk mengetahui efek 

variabel bebas (Nasution, 1996:36). Variabel terikat ini juga dapat disebut 

sebagai variabel akibat. Adapun yang menjadi variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah keterampilan menulis resensi. 

Pola hubungan antar variabel di dalam penelitian ini dapat digambarkan 

dalam desain penelitian sebagai berikut : 

 

Gambar 2. Pola Hubungan antar Variabel 

Keterangan :l 

X1= Motivasi Belajar 

X2= Kemampuan Menyimakdengan Y   

X1 X2 

Y 

1 
1 

2 2 
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Y = Keterampilan Menulis 

 1. Hubungan X1dan X2 secara bersama-sama dengan Y 

2. Hubungan X1dan X2dengan Y secara sendiri-sendiri 

 

E. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data erat kaitannya dengan cara atau langkah yang 

ditempuh dalam pengumpulan data gunamenjawab permasalahan yang hendak 

dipecahkan.Pengukuran variabel penelitian disusun dalam suatu alat ukur 

penelitian berbentuk daftar pertanyaan dengan skala pengukuran variabel bersifat 

ordinal dengan kategori jawabanterdiri atas lima tingkatan dengan menggunakan 

skala perbedaan semantik. Skala perbedaan semantik dapat digunakan untuk 

mengukur pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial. 

Penelitian mengenai fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik 

oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian.Alat ukur yang 

digunakan dalam penelitian ini disusun dalam bentuk kuesioner secara terstruktur, 

artinya dalam setiap pertanyaan yang diajukan untuk menggali data dari 

responden terdapat beberapa alternatif jawaban yang dapat dipilih sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya. Jawaban setiap instrumen yang menggunakan 

perbedaan semantik mempunyai gradasi dari yang sangat positif sampai sangat 

negatif. Untuk keperluan analisis secara kuantitatif maka alternatif jawaban 

tersebut dapat diberi skor dari 1 sampai 4. 
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Sebelum pengumpulan data, terlebih dahulu dilakukan pengujian alat ukur 

yang digunakan. Langkah pengujian alat ukur merupakan tahapan yang krusial 

dalam proses penelitian, mengingat data yang terkumpul tidak akan memiliki 

makna penting bilamana alat ukur yang digunakan tidak memiliki validitas yang 

memadai dan reliabilitas yang tinggi. Mengingat kualitas data yang digunakan 

dalam pengujian hipotesis akan sangat tergantung pada kualitas alat ukur yang 

digunakan, maka terlebih dahulu perlu dilakukan pengujian validitas dan 

reliabilitas alat ukur penelitian. 

1. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian alat ukur 

dengan apa yang diukurnya. “Sebuah instrument dikatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang 

diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh 

mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambarantentang validitas 

yang dimaksud ” (Arikunto, 2010: 211). 

Teknik yang digunakan untuk mengetahui kesejajaran adalah rumus 

korelasi product momen yang dikemukakan oleh Pearson dengan rumus sebagai 

berikut : 

               rxy 
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 dengan pengertian 
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rxy : koefisien korelasi antara x dan y rxy 

N : Jumlah Subyek 

X : Skor item  

Y : Skor total 

∑X : Jumlah skor items  

∑Y : Jumlah skor total 

∑X
2 :

 Jumlah kuadrat skor item  

∑Y
2 :

 Jumlah kuadrat skor total 
( Suharsimi Arikunto, 2002 : 146 )  

Kesesuaian   harga   rxy   diperoleh   dari   perhitungan   dengan 

menggunakan rumus diatas dikonsultasikan  dengan  tabel  harga  regresi 

moment dengan korelasi harga rxy lebih besar atau sama dengan regresi tabel, 

maka butir instrumen tersebut valid dan jika rxy lebih kecil dari regresi tabel 

maka butir instrumen tersebut tidak valid.Setelah perhitungan selesai dan 

instrumen valid, maka dilihat kriteria penafsiran mengenai indeks korelasi (r). 

Menurut Sugiyono (2005:214) pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien 

korelasi sebagai berikut : 

0,00 – 0,199 sangat rendah 

0,20 – 0,399 rendah 

0,40 – 0,599 sedang 

0,60 – 0,799 kuat 

0,80 – 1,000 sangat kuat 

 

Tabel 2. Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi 
 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah suatu instrumen yang cukup dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik  
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( Arikunto, 2002: 154 ). Pada penelitian ini untuk mencari reliabilitas instrumen 

menggunakan rumus alpha α, karena instrumen dalam penelitian ini berbentuk 

angket atau daftar pertanyaan yang skornya merupakan rentangan antara 1-5 dan 

uji validitas  menggunakan  item  total,  dimana  untuk  mencari  reliabilitas 

instrumen yang skornya bukan 1 dan 0, misalnya angket atau soal bentuk uraian 

maka menggunakan rumus alpha α: 

Reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya, 

maksudnya apabila dalam beberapa pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok 

yang sama diperoleh hasil yang relatif sama ( Syaifuddin Azwar, 2000 : 3). 

Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan tekhnik 

Formula Alpha Cronbach dan dengan menggunakan program SPSS 15.0 for 

windows. 

Rumus : 

α = 






 


 xS

jS

k

k
2

2

1
1

 

 

Keterangan : 

α   =  koefisien reliabilitas alpha 

k   =  jumlah item 

Sj  =  varians responden untuk item I 

Sx =  jumlah varians skor total 

 

 Indikator pengukuran reliabilitas menurut Sekaran (2000: 312) 

yang membagi tingkatan reliabilitas dengan kriteria sebagai berikut :  

Jika alpha atau r hitung:  

1. 0,8-1,0  = Reliabilitas baik 
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2. 0,6-0,799  = Reliabilitas diterima 

3. kurang dari 0,6 = Reliabilitas kurang baik 

 

Sesuai dengan variabel penelitian di dalam penelitian ini, terdapat tiga 

jenis data yang akan dikumpulkan. Data kemampuan penalaran dikumpulkan 

dengan teknik tes. Data minat menulis dikumpulkan dengan teknik nontes yang 

berbentuk angket. Data keterampilan menulis dikumpulkan dengan tekniktes. 

 

F. Definisi Operasional 

Berikut  ini  dipaparkan  definisi  operasional  dari  ketiga  variabel 

penelitian yang diteliti. Keterampilan menulis adalah nilai yang didapat siswa 

setelah mengerjakan tes keterampilan menulis resensi. Skor yang didapat ini 

merupakan cerminan dari kemampuan mereka dalam menuangkan ide, gagasan 

serta menganalisis permasalahan dengan menggunakan bahasa tulis secara benar, 

dengan aspek-aspek yang diukur (1) isi, (2) organisasi isi (3) tata bahasa, (4) gaya: 

pilihan strutur dan kosa kata, dan (5) ejaan. 

Kemampuan penalaran merupakan skor yang diperoleh setelah siswa 

setelah siswa mengerjakan tes penalaran. Nilai atau skor yang diperoleh 

merupakan gambaran kemampuan penalaran seorang siswa. Adapun aspek-aspek 

kemampuan penalaran yang diukur meliputi: (a) penalaran induktif dan (b) 

penalaran deduktif. Masing-masing aspek di atas dijabarkan ke dalam indikator, 

yaitu (a) untuk aspek penalaran induktif, di dalamnya mencakupi: (1) 

generalisasi, (2) analogi, dan (3) hubungan kausal; (b) untuk aspek penalaran 
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deduktif, di dalamnya meliputi : (1) silogisme kategorial, (2) silogisme hipotetis, 

(3) silogisme alternatif, dan (4) entimem.  

 

Minat menulis merupakan skor yang diperoleh siswa sesudah 

mengerjakan angket minat menulis. Nilai atau skor yang diperoleh merupakan 

cerminan dari sesuatu energi atau kekuatan yang terdapat pada diri siswa untuk 

berbuat menuju pada suatu tujuan tertentu, kekuatan yang ada pada diri anak itu 

disadari ataupun tidak. Dan kekuatan tersebut merupakan dorongan atau 

rangsangan untuk menuju ke arah penguasaan ilmu pengetahuan yang merupakan 

sebagian dari usaha untuk membentuk pribadi yang seutuhnya, yang dapat diukur 

dengan melalui aspek:   (1) tekun menghadapi tugas, (2) ulet menghadapi 

kesulitan, (3) lebih senang bekerja mandiri, (4) cepat bosan pada tugas-tugas rutin, 

(5) dapat mempertahankan pendapatnya, (6) Tidak mudah melepaskan hal yang 

diyakini, (7) senang mencari dan memecahkan soal-soal. 

 

G. Instrumen Penelitian 

Instrumen pengumpul data dikembangkan sesuai dengan variabel yang 

akan diukur. Jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Tes  

Tes merupakan serangkaian pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuanintelegensikemampuan 

bakatyang dimiliki oleh individu atau kelompok (Arikunto, 2010: 193). Jenis tes 
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yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes kemampuan penalaran dan tes 

menulis resensi. Peneliti  mengambil nilai dari hasil tes penalaran dan menulis 

resensi pada siswa kelas XI di tiga madrasah, yaitu; MAN Purwokerto 1, MAN 

Purwokerto 2 dan MAN Sumpiuh. 

2.Angket  

Angket merupakan salah satu alat pengumpul data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawab(Sugiono, 2008: 142). Angket pada umumnya digunakan untuk 

meminta keterangan tentang fakta, pendapat, pengetahuan, sikap, dan perilaku 

responden dalam suatu peristiwa. Dalam penelitian ini, angket digunakan untuk 

mencari data tentang minat menulis. 

Jenis angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup, 

dimana pernyataan atau pertanyaan di dalam angket sudah memiliki alternatif 

jawaban (option) yangtinggal dipilih oleh respondendengan cara membubuhkan 

tanda cheklist (√) pada alternatif jawaban yang tersedia.Angket ini memiliki skala 

bertingkat (sesuai dengan skala Likert). Skala Likert di sini menuntut sejumlah 

item pernyataan terdiri dari pernyataan positif dan negatif. Dalam merespon item 

tersebut responden diminta untuk menunjukkan kesukaannya dengan cara 

memilih ranting kategori yang menentang dari sangat setuju sampai sangat tidak 

setuju. Untuk perskoran pernyataan positif dilakukan dengan memberi skor tinggi 

pada pilihan sangat setuju dan skor terendah pada pilihan sangat tidak setuju, dan 

sebaliknya untuk pernyataan negatif (Ibnu Hajar, 1996:137). 

Tiap item dibagi dalam empat skala yaitu sangat setuju, setuju, tidak tahu, 
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tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Setiap item soal disediakan empat jawaban 

dengan dengan skor masing-masing sebagai berikut: ntuk responden yang 

mendukung pernyataan positif maka skornya adalah  SS : 4, S : 3, KS : 2, TS : 1, 

sebaliknya untuk  responden yang mendukung pernyataan negatif maka skornya 

adalah SS : 1, S : 2,KS: 3, dan TS: 4. 

Data penelitian ini berbentuk skor keterampilan menulis, skor kemampuan 

penalaran dan skor kemampuan menulis. Skor keterampilan menulis, skor 

kemampuan penalaran, dan minat menulis diperoleh melalui instrumen yang 

berupa tes essai untuk keterampilan menulis, tes objektif untuk mengukur 

kemampuan penalaran dan angket untuk mengukur minat menulis. Instrumen 

penelitian yang berbentuk tes dan angket dibagikan kepada subjek penelitian 

disertai dengan penjelasan secara tertulis tentang cara pengisiannya yang menyatu 

pada lembar perangkat penilaian tersebut, kemudian responden diberi kesempatan 

untuk mengisi pada lembar jawab yangtelah disediakan oleh peneliti. Sesudah 

instrumen diisi kemudian dikumpulkan kembali.  

Ketiga instrument penelitian ini tersusun setelah melalui berbagai tahapan, 

yaitu: (1) mengkaji teori atau konsep yang berkaitan dengan masing-masing 

variabel penelitian, (2) mengidentifikasi indikator-indikator untuk masing-masing 

variabel penelitian, (3) menyusun definisi operasional untuk masing-masing 

variabel penelitian, (4)menyusunkisi-kisi yang diwujudkan dalam bentuk tabel 

spesifikasiinstrumen, (5) menyusun butir-butir instrumen lengkap dengan skala 

pengukurannya, dan (6) melakukan ujicoba instrumen. 
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Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian, harus 

berkualitas, Kualitas suatu instrumen penelitian secara umum dilihat dari dua 

indikator , yaitu: (1) kesahihan atau validitas, dan keterandalan atau reliabilitas. 

Validitas berkaitan dengan seberapa jauh butir-butir instrumendapat mengukur 

apa yang ingin dan seharusnya diukur., sedangkan reliabilitas berkaitan dengan 

seberapa jauh instrumen itu memiliki tingkat keajegan dalam pengukuran, dalam 

arti memberikan hasil pengukuran yang relatif tidak berbeda jika instrumen 

tersebut digunakan kembali pada subjek yang sama dalam waktu yang berbeda, 

(Sugiyono, 2008: 173). 

Menurut Sugiyono (2008: 177), cara yang paling penting dalam melihat 

validitas instrumen, yaitu: (1) validitas konstruk, dan (2) validitas isi. Dalam 

penelitian ini, karena secara konseptual instrumen-instrumen  yang berkaitan 

dengan keterampilan menulis, minat menulis, dan kemampuan penalaran 

semuanya merupakan instrumen yang mengukur variabel-variabel konstruk, maka 

validitasketiga instrumen tersebut dianalisis dengan menggunakan construct 

validity.  

Analisis construct validity tersebut dilakukan melalui proses pengkajian 

teoritik dari suatu konsep untuk masing-masing variabel yang hendak diukur sejak 

dari perumusan konstruk, penentuan demensi dan indikator, sampai pada 

operasionalisasi (penyusunan definisi operasional)yang ditunjukkan dalam bentuk 

kisi-kisi instrumen dan penyusunan butir butir instrumen. Perumusan konstruk 

didasarkan kepada hasil sintesis dari teori-teori mengenai konsep variabel yang 

hendak diukur setelah  sebelumnya dilakukan analisis dan komparasi terhadap 

HUBUNGAN ANTARA KEMAMPUAN PENALARAN……Desi Titis Sukraeni, PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 
PROGRAM PASCASARJANA 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO 2017 



69 
 

   
 

konsep-konsep dari variabel tersebut secara logis dan cermat,Djali, Pudji 

Mulyono, dan Ramli (dalan Lilis, 2004: 36).Validitas konstruk dalam penelitian 

ini dilakukan agar penyusunan instrumen-instrumen tersebut sesuai dengan 

konstruksi pengembangan instrumen. 

Walaupun secara teoritik (konseptual) dapat dikatakan suatu instrumen 

telah diketahui memiliki validitas konstruk yang baik, namun tidak dengan 

sendirinya bahwa setiap butir instrumen itu dianggap valid sehingga semuanya 

dapat digunakan. Oleh sebab itu, secara empiric perlu dilakukan analisis butir 

dengan cara mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total, ada dua macam 

tenik krelasi yang digunakan, yaitu: (1) teknik korelasi  product momentdan (2) 

teknik korelasi  point- biserial.Untuk mengkorelasikan skor item dengan skor total 

pada instrumen kuesioner minat menulis digunakan korelasiproduct moment dari 

Arikunto (1997: 146).Sementara untuk mengkorelasikan skor item dengan skor 

total pada instrumen kemampuan penalaran menggunakan teknik korelasi point-

beserial. 

Untuk menentukan valid tidaknya suatu butir, koefisien korelasi butir total 

tersebut selanjutnya dibandingkan dengan nilai kritik r yang tercantum pada tabel 

r pada taraf ∝= 0,05, dan dengan derajat kebebasan (db) 30 –2 = 28, yakni 0,361. 

Suatu butir dikatakan valid apabila rhitung > rxy> 0,361.  

Selanjutnya mengenai reliabilitas masing-masing instrumen diuraikan 

berikut ini. Perhitungan koefisien reliabilitas instrumen menyangkut dua hal, 

yaitu: (1) berkaitan dengan konsistensi jawaban objek ukur, dan (2) berkaitan 

dengan konsistensi antara butir-butir instrumen. Sehubungan dengan itu, 
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perhitungan koefisien reliabilitas untuk instrumen  minat menulis dilakukan 

dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach (Riduwan. 2004: 125). Maka dari 

itu, instrumen minat menulis berbentuk ratingscale dengan pilihan jawaban yang 

bersifat politomi. Secara rinci pengembangan instrumen untuk masing-masing 

variabel penelitian tersebut dijelaskan sebagai berikut. 

Penelitian ini menggunakan tiga instrumen, yakni (1) keterampilan 

menulis, (2) kemampuan penalaran, dan (3) minat menulis. Adapun secara rinci 

pengeembangan instrumen masing-masing variabel di atas dapat diuraikan 

sebagai berikut.  

1. Keterampilan Menulis 

a. Definisi Konseptual 

Keterampilan menulis adalah keterampilan seseorang dalam menuangkan 

ide, gagasan, pengalaman serta permasalahan dengan menggunakan media tulis 

secara tepat kepada orang laing, sehingga orang lain memahami pesan yang 

disampaikan oleh penulis.  

b. Indikator Keterampilan Menulis 

Indikator atau aspek yang dinilai dalam keterampilan menulis ini meliputi: 

(1) keterampilan siswa dalam menuangkan isi tulisan secara lengkap dan sesuai 

dengan informasi dan judul; (2) keterampilan siswa dalam dalam 

mengorganisasikan isi secara runtut; (3) keterampilan siswa dalam menggunakan 

tata bahasa yang benar; (4) keterampilan siswa dalam menggunakan struktur 

penulisan yang sesuai dengan kaidah penulisan; dan (5) keterampilan siswa dalam 

menggunakan ejaan yang benar. 
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c. Kisi-kisi Instrumen Keterampilan Menulis 

Kisi-kisi instrumen keterampilan menulis ini dapat dilihat secara lengkap 

pada Lampiran 1A. 

2. Kemampuan Penalaran 

a. Definisi Konseptual 

Kemampuan penalaran adalah cara kita berfikir , penalaran biasanya 

berhubungan dengan logika. Penalaran berkaitan erat dengan bagaimana manusia 

mencapai kesimpulan-kesimpulan tertentu baik dari premis langsung maupun 

tidak langsung. Penalaran dan pemecahan masalah biasanya adalah topik-topik 

yang sangat erat hubungannya dengan aspek-aspek yang secara umum 

berhubungan dengan berpikir. Jika siswa memiliki kemampuan penalaran yang 

baik akan terlihat bagaimana cara berpikir ketika menghadapi masalah seehingga 

mampu menyelesaikan dengan baik. 

b. Indikator kemampuan penalaran 

Indikator atau aspek yang dinilai dalam kemampuan penalaran meliputi; 

(1) cara menghadapi masalah, (2) kebiasaan berfikir dengan logika, (3) 

memahami dan menyimpulkan sebuah permasalahan atau topic, (4) 

menyelesaikan masalah dari akarnya dan (5) mengaitkan fakta dan opini 

c. Kisi-kisi Instrumen Kemampuan Penalaran 

Kisi-kisi kemampuan penalaran dapat dilihat secara lengkap pada 

Lampiran 2A. 

3. Minat menulis  
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Minat atau keinginan adalah  kecenderungan hati yang tinggi terhadap 

sesuatu. Minat menulis adalah  suatu kecenderungan dari dalam diri individu yang 

menyebabkan individu  tersebut mempunyai sikap, berkeinginan serta ketekunan 

dan mempunyai dorongan tanpa ada yang menyuruh dalam melakukan kegiatan 

menulis. 

b. Indikator Minat Menulis 

Indikator yang dinilai dalam minat menulismeliputi; (1) Penggunaan 

waktu yang efektif, (2) Kemampuan dalam bekerja sendiri, (3) Kemampuan 

dalam menghadapi rintangan dalam, (4) Menghindari tugas yang rutin, (5) 

Pendirian yang kuat, (6) Kepercayaan yang kuat pada hal yang telah diyakini, (7) 

Banyak berlatih menulis. 

c. Kisi-kisi instrumen minat menulis  secara lengkap dapat dilihat pada 

Lampiran 3A. 

 

H.  Hasil Uji Coba Instrumen 

1. Hasil Analisis Validitas  

Hasil analisis validitas butir soal tes kemampuan berpikir logis dengan 

rumus korelasi product moment, ternyata dari 20 butir soal yang diujicobakan 

ada tiga butir soal yang didrop, yakni butir soal nomor 8, 13, dan 19 karena 

koefisien validitas untuk ketiga butir tersebut hasilnya lebih kecil dari r-kritis, 

yakni bernilai minus (pada n=30 taraf nyata 0,05) atau rh < rt  (lihat Lampiran 

4A). 

Sementara itu, hasil analisis validitas butir pernyataan angket minat    
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menulis dengan rumus product moment sebagaimana disebut di atas, ternyata 

dari 20 butir pernyataan ternyata dinyatakan valid semua (lihat Lampiran 5A). 

2. Hasil Analisis Reliabilitas Instrumen 

Berdasarkan hasil analisis reliabilitas ratings untuk tes keterampilan 

menulis resensi dengan rumus reliabilitas ratings diperoleh koefisien 

reliabilitas dari seorang rater = 0,93, sedangkan koefisien reliabilitas rata-rata 

rating dari 3 penilai = 0,97 (lihat Lampiran  ). 

Hasil uji reliabilitas tes kemampuan penalaran dinyatakan memiliki 

koefisien reliabilitas yang tinggi, sebab setelah dianalisis dengan dengan rumus 

Alpha Cronbach diperoleh nilai koefisien reliabilitas sebesar 0,69 (lihat 

Lampiran 4B). 

Sementara itu, uji reliabilitas angket minat menulis yang dihitung 

dengan rumus Alpha Cronbach dihasilkan nilai koefisien reliabilitas sebesar 

0,72 (lihat Lampiran 5B). Hal ini berarti angket minat menulis juga dinyatakan 

reliabel. 

 

I. Teknik Analisis Data 

Analisis data dimaksudkan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. 

Analisis data dalam penelitian ini, mencakup analisis data secara deskriptif dan 

analisis data secara inferensial. Analisis data secara deskriptif, meliputi 

pendeskripsian tendensi sentral dan tendensi penyebaran, penyusunan distribusi 

frekuensi nilai dan histogramnya. Sementara itu, analisis data secara inferensial 

digunakan untuk keperluan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis, meliputi 
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pengujian hipotesis I dan hipotesis II digunakan teknik korelasi sederhana, 

sedangkan pengujian hipotesis III digunakan teknik korelasi ganda.  

Untuk menguji hipotesis yang diajukan, dilakukan analisis data. Dua 

 

1. Uji  Persyaratan Analisis 

 

Uji persyaratan analisis ini meliputi: (a). uji normalitas dan (b). uji 

signifikansi atau keberartian dan linearitas regresi. Metode uji normalitas ini 

digunakan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi, variabel 

independen, variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk 

menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variable, apakah sebaran 

data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas berguna untuk 

menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari 

populasi normal.  

Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas 

dengan teknik Kolmogorov Smirnov (Ghozali, 2009). Uji Kolmogorov Smirnov 

adalah pengujian normalitas yang banyak dipakai, terutama setelah adanya 

banyak program statistik yang beredar. Kelebihan dari uji ini adalah sederhana 

dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu pengamat dengan 

pengamat yang lain, yang sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan 

grafik. 

Konsep dasar dari uji Kolmogorov Smirnov adalah dengan 

membandingkan distribusi data (yang akan diuji normalitasny) dengan distribusi 
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normal baku. Distribusi normal baku adalah data yang telah ditransformasikan ke 

dalam bentuk Z-Score dan diasumsikan normal. Jadi sebenarnya uji Kolmogorov 

Smirnov adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal 

baku.  

Seperti pada uji beda biasa, jika signifikansi di bawah 0,05 berarti terdapat 

perbedaan yang signifikan, dan jika signifikansi di atas 0,05 maka tidak terjadi 

perbedaan yang signifikan. Penerapan pada uji Kolmogorov Smirnov adalah 

bahwa jika signifikansi di bawah 0,05 berarti data yang  diuji mempunyai 

perbedaan yang signifikan dengan data normal baku, berarti data tersebut tidak 

normal. Jika signifikansi di atas 0,05 maka berarti tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara data yang diuji dengan data normal baku, berarti data yang diuji 

normal karena tidak berbeda dengan normal baku. 

Uji normalitas dengan  teknik Kolmogrov-Smirmovdilakukan dengan cara 

membandingkan nilai probabilitas (p-value) yang diperoleh dengan taraf 

signikansi yang sudah ditentukan. Menurut Gozali (2009) dasar pengambilan 

keputusan dalam uji normalitas adalah sebagai berikut: 

a. Jika nilai probabilitas (p-value) masing-masing variable independen lebih besar 

dari 0,05 maka data terdistribusi normal. 

b. Jika nilai probabilitas (p-value) masing-masing vatiabel independen lebih kecil 

dari 0,05 maka data tidak terdisdtribusi normal. 

Adapun uji keberartian dan linearitas regresi digunakan teknik anava dalam 

regresi ganda. 

2. Analisis Data Penelitian 
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n X   Xn Y   
2 

 2 2 

Analisis data penelitian dilakukan dengan dua tahapan, yaitu tahap 

pertama dilakukan analisis data secara deskriptif, dan tahapan kedua dilakukan 

analisis data secara inferensial untuk pengujian hipotesis. Berikut diuraikan dua 

cara analisis tersebut. 

a. analisis deskriptif, meliputi pendeskripsian tendensi sentral (mean, modus, 

median) dan tendensi penyebaran (varians, simpangan baku atau standar deviasi), 

penyusunan distribusi frekuensi nilai danhistogramnya.pengujian hipotesis, 

meliputi pengujian hipotesis I dan II digunakan teknik korelasi sederhana, sedang 

pengujian hipotesis III digunakan teknik korelasi ganda. Adapun rumus korelasi 

sederhanasebagai berikut. 

 

Keterangan: 

 

r 
y.x =   koefisien korelasi antara skor X dan skor Y yangdicari 
n =   jumlah responden ujicoba 

Y =   skor keterampilan menulislaporan 

X = skor penguasaan kosakata atau skor minat menulis(Sudjana,1992:47) 

 

Sementara itu, rumus korelasi ganda adalahsbb: 

 

Keterangan: 

Ry.12= Koefisien korelasi ganda (bersama-sama) 

JK(reg) = Jumlah Kuadrat Regresi (Sudjana, 1992: 107) 

 

 

ry.x 
nXY X Y 

2 Y

R y.12  
JK(reg) 

y 2 
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J.   Hipotesis Statistik 

 
Hipotesis statistik penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut: 

 

1. Hipotesi spertama 

 
Ho : 𝜌y1  ≤ 0 

 

H1 : 𝜌y1  >  0  Keterangan:  𝜌y1   = koefisien korelasi antara X1 dan Y 

 

2. Hipotesiskedua 

 

Ho : 𝜌y2  ≤ 0 

 

H1 : 𝜌y2  >  0   Keterangan:  𝜌y2  = koefisien korelasi antara X2 dan Y 

 

3. Hipotesisketiga 

 

Ho : 𝜌y12  ≤ 0 

 

H1 : 𝜌y12>0 Keterangan: 𝜌y12   = koefisien korelasi antara X1,X2 danY 
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