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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode penelitian yang digunakan 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuantitatif. Sugiyono (2013) mengatakan penelitian kuantitatif 

merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasiya adalah 

sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga 

pembuatan desain penelitiannya.  

 

B. Variabel penelitian 

Variabel dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang akan menjad 

objek pengamatan penelitian. Sebelum menguji hipotesis penelitian 

yang diajukan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi variabel yang akan 

digunakan. Adapun variabel yang digunakan adalah: 

1. Variabel tergantung dalam penelitian ini adalah pemahaman 

bacaan (reading comprehension). 

2. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah working memory. 

 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel 

yang dirumuskan berdasarkan aspek-aspek variabel tersebut yang 

diamati (Azwar, 2009). Definisi operasional penelitian dijelaskan agar 
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tidak terjadi kesalahpahaman tentang data yang dikumpulkan dan 

menghindari kesalahan dalam menentukan pengumpulan data. 

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah: 

1. Pemahaman bacaan 

Pemahaman bacaan adalah suatu kegiatan yang menggali dan 

membangun makna dari setiap kata sehingga memunculkan 

informasi yang baru bagi pembaca dan dapat menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kognitif pembaca dari 

bahan tertulis. Pemahaman bacaan akan diukur dengan tes 

pemahaman bacaan dengan bentuk soal pilihan ganda, dimana 

semakin tinggi skor maka pemahaman bacaan anak semakin 

bagus dan begitu pula sebaliknya.  

2. Working memory 

Working memory adalah kemampuan untuk menyimpan dan 

memproses informasi secara bersamaan dalam waktu yang 

singkat. Working memory akan diukur dengan Rey Auditory Verbal 

Learning Test (RAVLT). Skor RAVLT yang digunakan adalah skor 

Short-Term Percent Retention (STPR). Dimana hal ini 

menunjukkan semakin tinggi skor STPR pada RAVLT maka  

kapasitas working memory anak semakin baik dan sebaliknya. 
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D. Subjek penelitian 

Arikunto (2006) menyatakan populasi adalah keseluruhan 

subjek penelitian. Jika seorang peneliti ingin meneliti semua elemen 

yang ada di wilayah penelitian, maka penelitian merupakan penelitian 

populasi atau studi populasi. Sementara itu Sukardi (2010) 

menyatakan populasi adalah semua anggota kelompok manusia yang 

tinggal bersama dalam satu tempat dan secara terencana menjadi 

target kesimpulan dari hasil akhir penelitian. Sisworo dalam Mardalis 

(2009) mendefenisikan populasi sebagai sejumlah kasus yang 

memenuhi seperangkat kriteria yang ditentukan peneliti. Berdasarkan 

definisi di atas didapatkan bahwa studi populasi adalah sebuah studi 

dimana keseluruhan populasi dijadikan subjek penelitian dan menjadi 

target kesimpulan dari hasil suatu penelitian.  

Subjek dalam penelitian ini adalah anak sekolah dasar dengan 

usia 11 tahun yang berada pada kelas V dan berdomisili di Semarang, 

Jawa Tengah.  Alasan pengambilan subjek adalah berdasarkan teori 

Piaget diasumsikan bahwa pada usia ini anak telah memasuki tahap 

operasional konkrit, dimana diharapkan anak telah mampu berfikir 

logis, mengingat, melakukan pemahaman dan pemecahan masalah. 

Dengan mengetahui kapasitas working memory anak, maka 

kemampuan belajar mereka akan lebih dapat diprediksi serta lebih 
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mudah dikembangkan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil siswa 

sebanyak 50 orang.   

 

E. Metode pengumpulan data dan instrument penelitian 

1. Tes pemahaman membaca 

Menurut Arikunto (2006) tes adalah serentetan pertanyaan 

atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur 

keterampilan, pengetahuan inteligensi. Kemampuan atau bakat 

yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Instrumen tes untuk 

mengukur kemampuan pemahaman bacaan berbentuk cerita 

dengan susunan pertanyaan.  

Tampubolon, D.P (2000) mengungkapkan bahwa 

pemahaman dalam membaca diukur dengan persentase dari 

jawaban yang benar tentang isi bacaan pada tes. Tarigan (2008) 

mengungkapkan bahwa tujuan utama membaca adalah mencari 

jawaban atas pertanyaan yang muncul pada teks bacaan, 

pertanyaan-pertanyaan ini berupa topic, masalah serta hal-hal 

yang dipelajari oleh tokoh di dalam bacaan. Peneliti akan bekerja 

sama dengan guru untuk membuat soal termasuk dalam jumlah 

soal serta bentuk pertanyaan yang akan diberikan kepada siswa.  
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Di bawah ini adalah kisi-kisi intrumen kemampuan 

pemahaman membaca berdasarkan pada indicator kemampuan 

pemahaman membaca menurut Somadayo (2011) :   

Table 1 : Blueprint tes kemampuan pemahaman membaca 

Kemampuan 
Pemahaman 

Membaca 

Indikator Butir soal Jumlah 
soal 

Kemampuan 
menangkap arti 
kata dan 
ungkapan  

Mampu menangkap arti kata 
Mampu memahami ungkapan 

1, 4 
2, 13 

4 

Kemampuan 
menangkap 
makna tersurat 
dan tersirat 

Mampu menangkap makna 
tersurat  
Mampu menangkap makna 
tersirat 

7, 10, 15 
8, 9, 12 

6 

Kemampuan 
membuat 
kesimpulan 

Mampu menangkap inti 
paragraph 
Mampu membuat kesimpulan 

3, 6, 16 
5, 11, 14 

6 

Jumlah   16 
 

Pada setiap butir pertanyaan terdapat empat pilihan jawaban. 

Setiap butir pertanyaan akan diberikan skor penilaian 0 dan 1 

dimana nilai 0 jika anak menjawab dengan salah dan nilai 1 jika 

anak menjawab dengan benar. Keseluruhan nilai kemudian 

dijumlahkan dan akan menjadi nilai untuk variabel kemampuan 

pemahaman membaca. Setelah proses diskusi dengan para guru di 

kelas, jumlah soal yang diberikan sebanyak 16 soal dengan bentuk 

pertanyaan pilihan ganda, hal ini menyesuaikan dengan kurikulum 

serta kemampuan para siswa di sekolah tersebut. Suryabrata 
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(1989) pertanyaan pilihan ganda merupakan pertanyaan atau 

pernyataan yang belum selesai, diikuti oleh sejumlah kemungkinan 

jawaban. Testee diminta untuk memilih jawaban yang paling tepat. 

Salah satu keunggulan tes ini adalah mampu mengungkap secara 

efektif kemampuan subjek dalam menangkap dan memahami 

tafsiran, menentukam pendapat serta menarik kesimpulan 

berdasarkan soal yang ada.  

2. Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT) 

Poreh (2012) menyebutkan Rey Auditory Verbal Learning 

Test (RAVLT) adalah salah satu alat tes yang berfungsi untuk 

mengukur memori verbal. Pada tahun 1958, Andre Rey 

mengembangkan sebuah alat tes dimana pasien diminta untuk 

mendengarkan dan mengulang daftar kata sebanyak 5 kali. 

Reliabilitas RAVLT dikatakan bervariasi dari 0,70 untuk daftar kata 

A dan  0,38 untuk daftar kata B (Snow,1988) sedangkan validitas 

RAVLT sendiri memiliki korelasi rating 0,50 hingga 0,65 

dibandingkan dengan alat tes yang memiliki fungsi yang sama 

(Snow, 1988).  

Pada tahun 1958, Andre Rey mengembangkan sebuah alat 

tes dimana pasien diminta untuk mendengarkan dan mengulang 

daftar kata sebanyak 5 kali. Alat tes ini dinamakan Rey’s Auditory 

Verbal Learning Task (RAVLT). RAVLT adalah salah satu alat tes 
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yang digunakan untuk mengukur memory. Alat tes ini pertama kali 

dikenalkan oleh Edouard Claparede dan dikembangkan oleh Andre 

Rey, yang merupakan murid dari Claparede. Andre Rey 

menambahkan jumlah pengulangan yang dilakukan oleh testee. 

Edith Taylor juga menambahkan 30 menit delay trial dan 

percobaan pengenalan (Poreh,2012).  Fard (2017) menyatakan 

RAVLT merupakan tes menyeluruh yang mengukur memori jangka 

pendek, working memory, dan memori jangka panjang. Vakil (2012) 

menyatakan bahwa penggunaan RAVLT menawarkan kesempatan 

untuk melihat proses dari menerima, interferensi, menyimpan dan 

pemanggilan informasi yang merupakan fungsi dari working 

memory.  

Fard (2017) menyatakan bahwa RAVLT merupakan alat tes 

yang berfungsi untuk mengukur kemampuan seseorang dalam 

menyandi, menggabungkan, menyimpan dan mengembalikan 

informasi verbal. Maka dari itu, tes ini juga melihat efek dari adanya 

stimulus lain yang masuk, delayed memory dan mengenal. Ricci 

(2012) menyatakan RAVLT telah terbukti mampu digunakan untuk 

mendeteksi disfungsi di berbagai system memori. Correia (2013) 

menyatakan atensi dan memori jangka pendek sangat dibutuhkan 

dalam tes ini, terutama pada percobaan pertama hingga keempat.  

Pembelajaran (learning over trials) dilihat pada kurva dari 



53 
 

percobaan pertama hingga kelima. Sulastri, Widyorini, Utami, 

Widhianingtanti, Goeritno, dan Satyajati (2017) LOT dihitung 

dengan cara LOT=A1+A2+A3+A4+A5-(5XA1). Pada percobaan 

ketujuh dapat dilihat working memory (short-term percent retention) 

dengan perhitungan STPR = A6/A5X100%, dan percobaan ke 

delapan untuk melihat Long-term Memory dengan perhitungan 

LTPR(Long-term percent Retention) adalah LTPR = A7/A5X100% . 

Teruya (2009) pada percobaan ketujuh, dua komponen WM 

(phonological loop dan episodic buffer) melakukan fungsinya 

dimana episodic buffer mengintegrasikan informasi dari 

phonological loop dengan informasi dari LTM. Phonological loop 

sendiri bertugas untuk menyimpan informasi yang baru diterima. 

RAVLT merupakan alat tes yang terdiri dari beberapa daftar 

kata dimana setiap daftar kata terdiri dari 15 kata. Terdapat dua 

daftar kata (daftar A dan B).RAVLT telah diterjemahkan di berbagai 

Negara seperti Spanyol, Cina, German, Belanda, Yunani dan 

sebagainya, dimana validitas dan reliabiltas alat tes ini telah teruji 

(Kardooni, 2016, h.148).  Reliabilitas RAVLT dikatakan bervariasi 

dari 0,70 untuk daftar kata A dan  0,38 untuk daftar kata B 

(Snow,1988) sedangkan validitas RAVLT sendiri memiliki korelasi 

rating 0,50 hingga 0,65 dibandingkan dengan alat tes yang memiliki 

fungsi yang sama (Snow, 1988).  
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Prosedur dalam menjalankan RAVLT ini ( Fard, 2017)  

 Deretan kata pertama (Daftar A) dibacakan oleh tester dengan 

rentang 1 detik setiap katanya 

 Testee diminta untuk mengulangi kata yang telah dibacakan 

sebanyak yang mereka ingat (urutan tidak berpengaruh) 

 Testee diberikan 5 kali percobaan, hasil setiap percobaan 

dicatat dan diskor 

 Daftar B dibacakan oleh tester 

 Testee diminta untuk mengulangi sebanyak yang mereka ingat 

 Tidak lama setelahnya, testee diminta untuk mengulangi kata 

dari daftar A kembali (short recall) 

 Setelah 30 menit, testee kembali diminta untuk mengulangi kata 

dari daftar A (long recall), tidak ada tes verbal lainnya yang 

diberikan selama 30 menit 

 Setelah long recall diberikan, tester memberikan 30 kata 

dimana 15 kata berasal dari daftar A dan 15 kata merupakan 

kata baru (10 kata mirip secara semantic dan fonetis dengan 

kata target). 
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F. Analisis Data 

Sugiyono (2006) menyatakan bahwa untuk mencari korelasi 

antara dua variable dan membuktikan hipotesis hubungan dua variable 

bila data kedua variable berbentuk interval atau ratio, dan sumber data 

dari dua variable atau lebih dapat menggunakan pearson product 

moment. Pearson product moment adalah teknik yang dikembangkan 

oleh Karl Pearson ntuk menghitung koefisien korelasi. Dalam 

pengerjaannya proses penghitungan akan dibantu dengan aplikasi 

computer SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


