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III. METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2014/2015 di

SMA Negeri 1 Negeri Besar pada bulan Desember 2014.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X MIA semester

ganjil tahun pelajaran 2014/2015 di SMA Negeri 1 Negeri Besar. Sampel

dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas X MIA 1 yang berjumlah 25

siswa sebagai kelas eksperimen dan siswa- siswi kelas X MIA 2 yang

berjumlah 20 siswa sebagai kelas kontrol. Teknik sampling yang digunakan

adalah purpossive sampling (Arikunto, 2006:134).

C. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental semu (quasi experiment)

dengan desain pretest-postest kelompok tak-ekuivalen. Desain penelitian ini

mengambil dua kelompok subjek dari populasi meliputi kelompok eksperimen

dan kelompok kontrol. Kelas eksperimen diberi perlakuan  dengan

penggunaan media kartu bergambar , sedangkan kelompok kontrol tidak
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menggunakan media kartu bergambar. Model pembelajaran yang digunakan

pada kelas eksperimen dan kontrol adalah model pembelajaran kooperatif tipe

TPS. Kedua kelas tersebut diberikan pretest sebelum proses pembelajaran

berlangsung. Selanjutnya, setelah pembelajaran berakhir diberikan postest

terhadap kedua kelas penelitian. Sehingga struktur desainnya adalah sebagai

berikut:

Keterangan: I = Kelompok eksperimen (Kelas X MIA 1)
II = Kelompok kontrol (Kelas X MIA 2)
O1 = Pretest
O2 = Postest

X
= Perlakuan eksperimen (pembelajaran menggunakan media

kartu bergambar)
C = Perlakuan kontrol (pembelajaran tanpa menggunakan

media kartu bergambar) (Hadjar, 1999: 335).

Gambar 3. Desain pretest-postest tak ekuivalen (Hadjar, 1999: 335).

D. Prosedur Penelitian

Penelitian ini terdiri atas dua tahap, yaitu prapenelitian dan pelaksanaan

penelitian. Adapun langkah - langkah dari tahap tersebut yaitu sebagai

berikut:

1. Prapenelitian

Kegiatan yang dilakukan pada prapenelitian adalah sebagai berikut:

a. Membuat surat izin penelitian pendahuluan ke sekolah.

I O1 X O2

II O1 C O2
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b. Mengadakan observasi ke sekolah tempat diadakannya penelitian,

untuk mendapatkan informasi tentang keadaan kelas yang diteliti,

untuk mengetahui kondisi awal hasil belajar siswa serta mendiskusikan

masalah- masalah yang dihadapi guru saat ini.

c. Menetapkan sampel penelitian sebagai kelas eksperimen dan kelas

kontrol.

d. Membuat surat izin penelitian untuk sekolah.

e. Membuat lembar observasi yang digunakan sebagai acuan untuk

mengamati aktivitas siswa yang dilakukan selama proses

pembelajaran.

f. Membuat angket tanggapan siswa terhadap pembelajaran

menggunakan media Kartu Bergambar pada materi pokok Jamur.

g. Membuat media pembelajaran kartu bergambar yang dicetak pada

kertas Glossy Photo Paper dengan ukuran 10 cm x 8 cm.

h. Membuat perangkat pembelajaran yang terdiri dari silabus, Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kerja Kelompok

(LKK).

i. Membuat instrumen evaluasi yaitu soal pretest dan postest. Soal

pretest diberikan pada awal pertemuan pertama, sedangkan soal postest

diberikan pada akhir pertemuan akhir.

j. Membentuk kelompok diskusi yang terdiri dari 2-3 orang siswa

heterogen pada kelas eksperimen dan kontrol, dengan menggunakan

data nilai akademik yang diperoleh dari guru mata pelajaran Biologi.
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2. Pelaksanaan Penelitian

Mengadakan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan penggunaan

media kartu bergambar untuk kelas eksperimen dan tanpa media kartu

bergambar untuk kelas kontrol. Model pembelajaran TPS diterapkan

untuk kedua kelas. Penelitian ini dilaksanakan sebanyak dua kali

pertemuan. Pertemuan pertama membahas ciri-ciri dan reproduksi jamur.

Pertemuan kedua membahas klasifikasi dan peranan jamur bagi

kehidupan. Langkah-langkah pembelajarannya sebagai berikut:

Kelas eksperimen (pembelajaran menggunakan media)

a)  Pendahuluan

1. Guru memberi Pretest untuk mengukur kemampuan awal siswa

(pertemuan I).

2. Guru memberikan apersepsi kepada siswa dengan menanyakan:

Pertemuan I:

“Apa yang kalian ketahui tentang jamur ? Coba sebutkan !”

Pertemuan II:

“Apakah jamur memiliki manfaat bagi manusia ? Apa saja

manfaatnya ?”

3. Guru memotivasi siswa agar tertarik pada pelajaran.

Pertemuan I :

Guru menunjukkan gambar yang salah satu jenis jamur dan

menjelaskan bahwa ini hari ini kita akan mempelajari tentang

ciri-ciri dari jamur tersebut.

Pertemuan II :
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Guru menunjukkan gambar beberapa jenis jamur dan

menanyakan “apakah ada diantara kalian yang pernah melihat

secara langsung salah satu jenis jamur dari seluruh gambar yang

ibu tunjukkan ? Nah, hari ini kita akan mempelajari klasifikasi

dari jamur dan menunjukkan apa saja manfaat jamur tersebut

bagi kehidupan.”

b) Kegiatan Inti

1. Guru menginformasikan kepada siswa bahwa pada

pembelajaran ini mereka berdiskusi dalam kelompok.

2. Guru membagi siswa ke dalam  kelompok berpasangan.

3. Guru menjelaskan materi secara singkat.

4. Guru membagikan lembar kerja kelompok dan kartu bergambar

pada masing-masing kelompok.

5. Guru menjelaskan tentang media kartu bergambar dan model

pembelajaran yang diterapkan untuk pembelajaran hari ini.

6. Siswa berdiskusi untuk mengerjakan LKK dengan mengamati

media kartu bergambar.

7. Siswa diberi kesempatan untuk memikirkan kemungkinan

jawaban dari setiap nomor pertanyaan yang ada dalam lembar

kerja siswa.

8. Guru mempersilahkan siswa berpasangan dengan teman

sebangkunya untuk mendiskusikan masalah mereka.
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9. Guru menunjuk beberapa  pasang siswa untuk

mempresentasikan di depan kelas tentang masalah yang telah

mereka diskusikan.

10. Guru menunjuk kelompok lain untuk menanggapi atau bertanya

tentang hasil diskusi temannya kemudian mempersilahkan

kelompok yang sedang presentasi menjawab pertanyaan

temannya.

11. Guru memberi umpan balik atas jawaban siswa.

12. Guru memberikan penjelasan dan penegasan lebih lanjut serta

memberikan kesempatan  pada siswa untuk menanyakan hal –

hal yang belum dipahami.

13. Guru mengecek pemahaman siswa terhadap materi yang telah

disampaikan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara

langsung.

c) Penutup

1. Guru membantu  mengarahkan siswa untuk menyimpulkan

materi pelajaran hari ini.

2. Guru memberikan postest (pertemuan II).

3. Guru mengingatkan siswa agar mengulangi kembali pelajarannya

di rumah dan menutup kegiatan  pembelajaran.

Kelas Kontrol (pembelajaran tanpa menggunakan media)

a)  Pendahuluan

1. Guru memberi pretest untuk mengukur kemampuan awal siswa

(pertemuan I).
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2. Guru memberikan apersepsi kepada siswa dengan menanyakan:

Pertemuan I:

“Apa yang kalian ketahui tentang jamur ? Coba sebutkan !”

Pertemuan II:

“Apakah jamur memiliki manfaat bagi manusia ? Apa saja

manfaatnya ?”

3. Guru memotivasi siswa agar tertarik pada pelajaran.

Pertemuan I :

Guru menyebutkan beberapa spesies jamur yang biasa ditemukan

dalam kehidupan sehari-hari dan menjelaskan bahwa ini hari ini

kita akan mempelajari tentang ciri-ciri dari jamur.

Pertemuan II :

Guru menyebutkan beberapa spesies jamur dan menanyakan

“apakah ada diantara kalian yang pernah melihat secara

langsung salah satu jenis jamur dari seluruh jamur yang ibu

sebutkan ? Nah, hari ini kita akan mempelajari klasifikasi dari

jamur dan menunjukkan apa saja manfaat jamur tersebut bagi

kehidupan.”

b) Kegiatan Inti

1. Guru menginformasikan kepada siswa bahwa pada

pembelajaran ini mereka berdiskusi dalam kelompok.

2. Guru membagi siswa ke dalam  kelompok berpasangan.

3. Guru menjelaskan materi secara singkat.
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4. Guru membagikan lembar kerja kelompok pada masing-masing

kelompok.

5. Siswa berdiskusi untuk mengerjakan LKK.

6. Siswa diberi kesempatan untuk memikirkan kemungkinan

jawaban dari setiap nomor pertanyaan yang ada dalam lembar

kerja siswa.

7. Guru menunjuk beberapa  pasang siswa untuk

mempresentasikan di depan kelas tentang masalah yang telah

mereka diskusikan.

8. Guru menunjuk kelompok lain untuk menanggapi atau bertanya

tentang hasil diskusi temannya kemudian mempersilahkan

kelompok yang sedang presentasi menjawab pertanyaan

temannya.

9. Guru memberi umpan balik atas jawaban siswa.

10. Guru memberikan penjelasan dan penegasan lebih lanjut serta

memberikan kesempatan  pada siswa untuk menanyakan hal –

hal yang belum dipahami.

11. Guru mengecek pemahaman siswa terhadap materi yang telah

disampaikan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara

langsung.

c) Penutup

1. Guru membantu  mengarahkan siswa untuk menyimpulkan

materi pelajaran hari ini.

2. Guru memberikan postest (pertemuan II).
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3. Guru mengingatkan siswa agar mengulangi kembali

pelajarannya di rumah dan menutup kegiatan pembelajaran.

E. Jenis Dan Teknik Pengambilan Data Penelitian

1. Jenis Data

Data penelitian berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif

diperoleh dari hasil pretest (pertemuan I) dan postest (pertemuan II)

sedangkan data kualitatif adalah aktivitas belajar siswa yaitu kemampuan

mengemukakan pendapat/ide, kemampuan bertanya,

berdiskusi/bekerjasama dengan teman, dan mempresentasikan hasil

diskusi.

2.  Teknik Pengambilan Data

a. Pretest dan Postest

Data berupa nilai tes awal yang diambil sebelum kegiatan

pembelajaran melalui pretest, sedangkan nilai tes akhir diambil

setelah pembelajaran berlangsung melalui postest. Jumlah soal yang

diberikan sebanyak sepuluh soal dengan bentuk soal pilihan jamak

b. Lembar observasi

Lembar observasi aktivitas belajar siswa berisi semua aspek kegiatan

yang diamati pada saat proses pembelajaran. Setiap siswa diamati

point kegiatan yang dilakukan dengan cara mengisi nilai pada lembar

observasi sesuai dengan indikator yang telah ditentukan.
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F. Teknik Analisis Data

Data kuantitatif dapat dihitung dari selisih antara nilai pretest dan postest.

Selisih tersebut adalah N-gain, cara mendapatkan N-gain pada setiap

pertemuan menggunakan formula Rulon (Loranz, 2008: 3) sebagai berikut:

Keterangan: N-gain : N-gain
X : Rata-rata skor postest
Y : Rata-rata skor pretest
Z : Skor maksimum

N-gain dari setiap pertemuan dihitung rata-ratanya, lalu dianalisis secara

statistik.

Untuk menguji hipotesis yang telah dikemukakan dalam penelitian ini

diperlukan suatu analisis data untuk memperoleh kesimpulan. Uji hipotesis

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji t menggunakan

software SPSS 17, sebelumnya dilakukan uji prasyarat berupa:

1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data menggunakan uji Lilliefors yang difasilitasi software

SPSS versi 17. Hipotesis yang digunakan yaitu Ho : Sampel berdistribusi

normal, H1 : Sampel tidak berdistribusi normal. Dengan kriteria pengujian

yaitu terima Ho jika L hitung < L tabel atau p-value > 0,05.  Tolak Ho untuk

harga yang lainnya (Sudjana, 2002: 466).

N-gain = X – Y x 100
Z - Y
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2. Uji Homogenitas Data

Apabila masing- masing data berdistribusi normal maka dilanjutkan

dengan uji homogenitas menggunakan uji Bartlett dengan software SPSS

versi 17. Hipotesis yang digunakan yaitu

H0 : kedua sampel bersifat homogen,

H1 : kedua sampel tidak bersifat homogen.

Dengan kriteria uji yaitu jika Fhitung > F tabel atau probabilitasnya < 0,05

maka H0 ditolak (Riduan, 2004: 177).

3. Pengujian Hipotesis

Setelah data dinyatakan normal dan homogen, berikutnya data diuji

dengan pengujian hipotesis. Untuk pengujian hipotesis digunakan uji

kesamaan dua rata-rata dan uji perbedaan dua rata-rata.

a) Pengujian Hipotesis dengan Uji-t

Uji-t digunakan apabila sampel berdistribusi normal.

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. Kriteria Uji

- Jika –t tabel < t hitung < t tabel, maka Ho diterima
- Jika t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel maka Ho ditolak
(Pratisto, 2004: 13).

b.  Uji Perbedaan Dua Rata-rata

1. Hipotesis

H0 = rata-rata N-gain pada kelompok eksperimen sama dengan
kelompok kontrol.
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H1 = rata-rata N-gain pada kelompok eksperimen lebih tinggi
dari kelompok kontrol.

2. Kriteria Uji :

- Jika –t tabel < t hitung < t tabel, maka Ho diterima
- Jika t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel, maka Ho ditolak

(Pratisto, 2004: 10).

b) Pengujian Hipotesis dengan Uji-U

Uji u digunakan apabila sampel tidak berdistribusi normal.

1) Hipotesis

H0 = Rata-rata skor N-gain kedua sampel sama
H1 = Rata-rata skor N-gain kedua sampel tidak sama

2) Kriteria Pengujian

- Jika –Ztabel<Zhitung<Ztabel atau  p-value> 0,05, maka H0 diterima
- Jika Zhitung< -Ztabel atau Zhitung>Ztabelatau p-value< 0,05, maka H0

ditolak (Martono, 2010:158).

G. Pengolahan Data Aktivitas Siswa

Data aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung didapat dari

data hasil lembar observasi aktivitas siswa. Data tersebut dianalisis dengan

menggunakan indeks aktivitas siswa. Langkah–langkah yang dilakukan

yaitu:

Tabel 1. Lembar Observasi Aktivitas Siswa

No. Nama
Aspek yang diamati

Xi 
A B C D

1
2
3
4

Jumlah
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Keterangan :

A. Kemampuan mengemukakan pendapat/ ide

0 Tidak mengemukakan pendapat/ide (diam saja).

1
Mengemukakan pendapat/ide tetapi tidak sesuai dengan pembahasan

pada materi pokok Jamur.

2
Mengemukakan pendapat/ide sesuai dengan pembahasan pada materi

pokok Jamur.

B. Kemampuan Bertanya

0 Tidak bertanya (diam saja).

1
bertanya tetapi tidak sesuai dengan pembahasan pada materi pokok

Jamur.

2 bertanya sesuai dengan pembahasan pada materi pokok Jamur.

C. Berdiskusi/bekerjasama dengan teman

0 Tidak berdiskusi/bekerjasama dengan teman (diam saja).

1
berdiskusi/bekerjasama dengan teman tetapi tidak sesuai dengan

pembahasan pada materi pokok Jamur.

2
berdiskusi/bekerjasama dengan teman sesuai dengan pembahasan pada

materi pokok Jamur.

D. Mempresentasikan hasil diskusi

0
Siswa dalam kelompok  kurang dapat mempresentasikan hasil diskusi

kelompok secara sistematis, dan tidak  dapat menjawab pertanyaan.

1

Siswa dalam kelompok kurang dapat mempresentasikan hasil diskusi

kelompok  secara sistematis namun dapat menjawab pertanyaan

dengan benar.

2
Siswa dalam kelompok dapat mempresentasikan hasil diskusi secara

sistematis dan menjawab pertanyaan dengan benar.
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Menghitung rata–rata skor aktivitas dengan menggunakan rumus:

Persentase = x 100%

Modifikasi Suwandi (dalam Rochmaniar, 2013: 54).

Menafsirkan atau menentukan kategori Indeks Aktivitas Siswa sesuai

klasifikasi pada tabel 2.

Tabel 2. Klasifikasi Indeks Aktivitas Siswa

Interval Kategori

0,00 – 29,99 Sangat Rendah

30,00 – 54,99 Rendah

55,00 – 74,99 Sedang

75,00 – 89,99 Tinggi

90,00 – 100,00 Sangat Tinggi

Sumber: Hake (dalam Astuti, 2011: 39)

H. Pengolahan Data Angket Siswa

Penyebaran angket bertujuan untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap

media gambar selama proses pembelajaran berlangsung.  Data angket dapat

menjadi data pendukung dalam penelitian ini, angket tanggapan siswa yang

diberikan kepada kelas eksperimen pada akhir kegiatan pembelajaran berisi

10 pernyataan yang terdiri dari 6 pernyataan positif  dan 4 pernyataan negatif.

Skala menggunakan skala Guttman, dengan 2 alternatif jawaban yaitu setuju

dan tidak setuju.  Jawaban tertinggi diberi skor 1 (satu) dan terendah 0 (nol).

Skor perolehan

Skor maksimum
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Jumlah skor setiap angket dihitung untuk mengetahui persentase tanggapan

siswa dengan rumus:

%  = 100X
N

n

Keterangan:
n  = Nilai yang diperoleh
N = Nilai yang semestinya diperoleh sampel
% = Persentase yang diukur
(Ali, 1992:46)

Tabel 3. Tanggapan Siswa

No Interval Kriteria

1 ≥76% - ≤100% Tinggi

2 ≥51% - ≤75% Sedang

3 ≥25% - ≤50% Rendah

Sumber: Ali (1992: 46)


