
 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Waktu dan Tempat 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2011-2012, 

yaitu pada bulan Mei 2012 di SMP IT Baitul Muslim. 

 

B. Populasi dan Sampel 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII semester genap 

SMP IT Baitul Muslim tahun pelajaran 2011-2012. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan teknik Cluster Random Sample. Sampel tersebut adalah 

siswa-siswi kelas VIIA sebagai kelas kontrol dan siswa-siswi kelas VIID  

sebagai kelas eksperimen (Sugiyono, 2008: 124). 

  

C. Desain Penelitian 

 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain pretes-postes tak 

ekuivalen. Kelas eksperimen diberi perlakuan dengan strategi pembelajaran 

LSQ sedangkan kelas kontrol menggunakan metode ceramah. Pada kedua 

kelas diberikan pretest dan postes, kemudian hasil pretes dan postes pada 

kedua kelompok subyek dicari N-gain dan selanjutnya dibandingkan. 
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Struktur desainnya adalah sebagai berikut : 

Kelompok                 pretest       perlakuan                 posttest 

  I                      O1                               X                                        O2 

  II                               O1                              C                                        O2 

 

Keterangan : I  = Kelompok eksperimen; II=Kelompokkontrol; O1 = Pretes; 

O2 = Postes; X = Perlakuan eksperimen; C   =  metode ceramah 

(modifikasi dari Sugiyono, 2008: 116). 

 

Gambar 2. Desain pretes-postes tak ekuivalen. 

 

D. Prosedur Penelitian 

 

Penelitian ini terdiri dari dua tahap, yaitu prapenelitian dan pelaksanaan 

penelitian.  Adapun langkah-langkah dari tahap tersebut yaitu sebagai berikut: 

1. Prapenelitian 

Kegiatan yang dilakukan pada prapenelitian sebagai berikut : 

a. Membuat surat izin penelitian ke sekolah tempat diadakannya 

penelitian. 

b. Mengadakan observasi ke sekolah tempat diadakannya penelitian, 

untuk mendapatkan informasi tentang keadaan kelas yang diteliti. 

c. Menetapkan sampel penelitian untuk kelas eksperimen menggunakan 

strategi LSQ dan kelas kontrol dengan menggunakan metode ceramah. 

d. Membuat perangkat pembelajaran yang terdiri dari silabus, Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan tes awal serta tes akhir. 
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2. Pelaksanaan Penelitian 

 

Mengadakan kegiatan pembelajaran menggunakan strategi LSQ pada kelas 

eksperimen dengan metode diskusi sedangkan pada kelas kontrol dengan 

menggunakan metode ceramah. Penelitian ini direncanakan sebanyak dua 

kali pertemuan dengan langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut: 

a. Pendahuluan 

 Guru memberikan test untuk mengetahui kemampuan awal siswa 

mengenai materi pembelajaran yang akan dipelajari. 

 Guru memberikan apersepsi dan motivasi 

- Apersepsi pertemuan pertama : Di SD, kalian telah 

mempelajari ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang masih ingat 

ciri-ciri mahkluk hidup? (menunjuk salah satu siswa untuk 

menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup). 

Apersepsi pertemuan kedua : Adakah diantara kalian yang 

pernah melihat orang yang dikejar anjing? Apa yang dilakukan 

orang tersebut? Mengapa dia melakukan hal demikian? 

- Motivasi pertemuan pertama: Salah satu ciri makhluk hidup 

adalah bergerak. Manusia atau hewan tentu dapat berlari atau 

menghindar apabila berada dalam kondisi yang berbahaya. 

Lain halnya dengan manusia dan hewan, tumbuhan tidak dapat 

berlari atau menghindar apabila dalam keadaan berbahaya. 

Lalu, apakah tumbuhan tidak mampu bergerak? Lalu 

bagaimana makhluk lain bergerak? Untuk  menjawab 
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pertanyaan tersebut, maka kalian perlu memperhatikan 

pelajaran hari ini. 

- Motivasi pertemuan kedua: Manusia dan beberapa hewan 

apabila dalam keadaan bahaya akan merespon misalnya 

dengan berlari. Namun, apakah semua hewan akan berlari bila 

dalam keadaan berbahaya? Adakah respon lain yang dilakukan 

oleh hewan bila dalam kondisi berbahaya? Untuk menjawab 

pertanyaan tersebut, maka kita bahas dalam pertemuan hari ini. 

 

b. Kegiatan inti 

1) Kelas Eksperimen 

 Guru memilih dan menentukan bahan bacaan yang sesuai 

dengan materi, untuk dibaca siswa di sekolah. 

 Guru meminta siswa mempelajari bahan bacaan dan 

menganjurkan siswa memberi tanda pada bagian – bagian 

bacaan yang tidak dipahami dan menganjurkan mereka 

untuk memberi tanda sebanyak mungkin. 

 Guru membagi siswa dalam kelompok dan diminta untuk 

membahas poin – poin yang tidak diketahui. 

 Di dalam  kelompok, siswa diminta untuk menuliskan 

pertanyaan tentang materi yang belum mereka pahami dari 

bahan telah mereka baca. 

 Guru meminta siswa mengumpulkan pertanyaan yang telah 

mereka tulis dari hasil diskusi. 

 Guru mulai menjelaskan pelajaran dari pertanyaan siswa. 
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2) Kelas Kontrol 

 Guru menjelaskan gejala hidup pada berbagai makhluk 

hidup. 

 Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa mengenai 

materi yang telah disampaikan. 

 Guru meminta siswa mencatat atau merangkum penjelasan  

mengenai materi yang telah disampaikan. 

c. Penutup 

 Siswa dengan bantuan guru membuat kesimpulan dari 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

 Guru memberikan test akhir (pada pertemuan terakhir) untuk 

mengetahui penguasaan materi siswa. 

 

 

E. Jenis dan Teknik Pengambilan Data 

 

1. Jenis Data 

Data penelitian berupa data kuantitatif  adalah  penguasaan materi oleh  

siswa pada materi pokok Ciri-ciri Makhluk Hidup yang diperoleh dari nilai 

test awal dan test akhir, kemudian dihitung selisih antara nilai test awal 

dengan test akhir, selisih nilai antara test awal dan test akhir tersebut 

disebut  sebagai N-gain, lalu dianalisis secara statistik. Untuk 

mendapatkan N-gain menggunakan formula Hake (2005 : 64). 
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2. Teknik Pengambilan Data 

 

Data berupa penguasaan materi oleh siswa pada materi pokok Ciri-ciri 

Makhluk Hidup yang diperoleh melalui test awal dan test akhir.  Nilai test 

awal pada diambil pada awal pembelajaran sebagai penilaian dari 

pengetahuan atau penguasaan materi awal siswa. Sedangkan nilai test 

akhir diambil setelah pembelajaran pada akhir pertemuan terakhir sebagai 

penilaian dari penguasaan materi akhir siswa. Bentuk soal adalah soal 

pilihan jamak sebanyak 20 soal. 

 

 

F. Teknik Analisis Data 

 

Berdasarkan desain penelitian dan jenis data yang dikumpulkan, maka 

analisis yang dilakukan terdiri dari dua tahap, yaitu uji t-test dan uji hipotesis. 

Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut: 

 

1. Mencari N Gain 

N gain di dapatkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑁 𝐺𝑎𝑖𝑛 =  
𝑋  – 𝑌 

𝑍 –𝑌 
 × 100 

Keterangan : 

𝑋 = rata-rata nilai postes 

Y = rata-rata nilai pretes 

Z= skor maksimum 

(modifikasi dari Hake, 2005: 64) 
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2. Uji Normalitas Data 

 

 

Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji Lilliefors, dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Merumuskan Hipotesis 

H0 : sampel berdistribusi normal 

H1 : sampel tidak berdistribusi normal 

b. Kriteria Pengujian 

Terima H0 Jika L0 < Ltabel , tolah H0 untuk harga yang lainnya. 

(Sudjana, 2002: 466). 

 

3. Uji Kesamaan Dua Varian 

 

Apabila masing-masing data berdistribusi normal, maka dilanjutkan 

dengan uji kesamaan dua varian dengan menggunakan program SPSS 17. 

a. Hipotesis 

H0 : Kedua sampel mempunyai varians sama  

H1   : Kedua sampel mempunyai varians berbeda 

b. Kriteria Uji  

- Jika Fhitung < Ftabel atau probabilitasnya > 0,05 maka H0 diterima 

- Jika Fhitung > Ftabel atau probabilitasnya < 0,05 maka H0 ditolak 

(Priyatno, 2009:76). 

 

4. Pengujian Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis digunakan uji kesamaan dua rata-rata dan uji 

perbedaan dua rata-rata dengan menggunakan program SPSS 17. 
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a. Uji Kesamaan Dua Rata-rata 

1) Hipotesis 

H0 = Rata-rata N-gain kedua sampel sama 

H1 = Rata-rata N-gain kedua sampel tidak sama. 

2) Kreteria Uji 

 Jika –ttabel ≤ thitung ≤ ttabel, maka H0 diterima 

 Jika -thitung < -ttabel atau thitung > ttabel, maka H0 ditolak 

Berdasarkan signifikansi 

 Jika signifikansi > 0,05, maka H0 diterima 

 Jika signifikansi < 0,05, maka H0 ditolak 

(Priyatno, 2009:72) 

b. Uji Perbedaan Dua Rata-rata 

1) Hipotesis 

H0 = Rata-rata N-gain kedua sampel sama. 

H1 = Rata-rata N-gain kedua sampel tidak sama. 

2) Kriteria pengujian 

 Jika –ttabel ≤ thitung ≤ ttabel, maka H0 diterima 

 Jika -thitung < -ttabel atau thitung > ttabel, maka H0 ditolak 

Berdasarkan signifikansi 

 Jika signifikansi > 0,05, maka H0 diterima 

 Jika signifikansi < 0,05, maka H0 ditolak 

 (Priyatno, 2009: 77) 

 

c. Uji U (Mann-Withney U) 

Apabila data yang diperoleh tidak berdistribusi normal, maka untuk 

mengetahui apakah ada perbedaan varians antar kedua sampel maka 

dilakukan Uji U atau Uji Mann Whitney.  
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1) Hipotesis 

H0 = Tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata antara kelompok 

eksperimen dengan kelompok kontrol 

 H1  = Terdapat perbedaan nilai rata-rata antara kelompok 

eksperimen dengan kelompok kontrol  

 

2) Kriteria Uji : 

a. Jika signifikansi > 0,05, maka terima H0 

b. Jika signifikansi < 0,05, maka tolak H0 

(Priyatno, 2009: 195) 


