
III. METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2014 di SMA Negeri 2

Gadingrejo kabupaten Pringsewu.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI Semester Genap

Tahun Pelajaran 2013/ 2014 SMA Negeri 2 Gadingrejo yang hanya terdiri

dari dua kelas. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive

sampling (Margono, 2010: 113) dengan alasan terbatasnya jumlah sampel.

Sampel dalam penelitian ini adalah kelas XI IPA1 sebagai kelas experimen I

menggunakan model pembelajaran NHT dan kelas XI IPA2 sebagai kelas

eksperimen II menggunakan model pembelajaran TPS. Pemilihan kelas

dilakukan berdasarkan pengamatan terhadap kesetaraan kemampuan rata-rata

nilai biologi dari kedua kelas tersebut.
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C. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan eksperimental semu (quasi eksperiment) dengan

desain pretes-postes kelompok tak ekuivalen yang terdiri dari dua kelompok

yaitu kelompok NHT dan kelompok TPS. Kelas eksperimen 1 diberikan

perlakukan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT,

sedangkan kelas eksperimen 2 diberikan perlakuan dengan menggunakan

model pembelajaran kooperatif tipe TPS. Setelah itu kedua kelas diberi

pretes-postes yang sama kemudian hasilnya dibandingkan. Struktur desain

penelitian ini adalah sebagai berikut:

Keterangan : 1 = kelas eksperimen 1, 2 = kelas eksperimen 2, O1 = prestest,
O2 = postest, X1 = perlakuan NHT, X2 = perlakuan TPS

Gambar 2. Desain tes awal-tes akhir kelompok pembanding
(Dimodifikasi dari Purwanto, 2008: 90)

D. Prosedur penelitian

Penelitian ini terdiri dari dua tahap, yaitu prapenelitian dan pelaksanaan

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

1. Prapenelitian

Kegiatan yang dilakukan pada prapenelitian adalah:

a. Membuat surat izin untuk penelitian pendahuluan (observasi) ke

sekolah tempat diadakannya penelitian.

Kelompok                   Pretes                  Perlakuan                  Postes

I                              O1 X1 O2

II O1 X2 O2



30

b. Mengadakan observasi ke sekolah tempat diadakannya penelitian

untuk mendapatkan informasi tentang keadaan kelas yang sudah

menjadi subjek penelitian.

c. Mengambil data yang digunakan sebagai acuan dalam pembuatan

kelompok.

d. Menyiapkan perangkat pembelajaran yang akan digunakan selama

proses pembelajaran.

e. Menyusun silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), sesuai

dengan materi pokok yang sudah diteliti yaitu materi pokok sistem

pertahanan tubuh.

f. Membuat instrumen penelitian yaitu soal pretes/postes, lembar

observasi aktivitas siswa, dan angket tanggapan siswa.

2. Pelaksanaan Penelitian

Prosedur pelaksanaan pembelajaran di kelas dibagi menjadi dua yaitu

menggunakan model NHT untuk kelas eksperimen 1 dan model TPS

untuk kelas eksperimen 2. Masing-masing kelas yang telah diteliti

melakukan proses pembelajaran NHT dan TPS selama 2 pertemuan.

Urutan prosedur pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut :

1) Kelas Eksperimen 1 (NHT)

 Pendahuluan

a) Siswa memperhatikan tujuan pembelajaran yang disampaikan

oleh guru.

b) Siswa mengerjakan soal tes awal dalam bentuk uraian.
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c) Guru memberikan apersepsi kepada siswa agar tertarik pada

pelajaran. (Pertemuan I); mengajukan pertanyaan ”Pernahkah

kalian berlari? Apa yang dikeluarkan tubuh setelah berlari?

Mengapa demikian?”(Pertemuan II) “Pernahkah kalian

mengalami bersin? Apa yang kalian rasakan setelah bersin?

Mengapa demikian?”.

d) Guru memberikan motivasi kepada siswa, pertemuan I: ”Guru

memberikan penjelasan bahwa saat tubuh kita berkeringat maka

akan terjadi pengaturan suhu tubuh dan perlindungan terhadap

bakteri yang menempel pada kulit, untuk itu kita perlu

mempelajari mengenai sistem pertahanan pada tubuh.” Pertemuan

II: ”Guru memberikan penjelasan bahwa saat kita bersin maka

tubuh akan mengeluarkan kuman, bakteri dan zat-zat asing

lainnya yang akan masuk ke dalam tubuh, untuk itu kita perlu

mempelajari tentang macam-macam pertahanan tubuh dan

disfungsinya”

e) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok secara heterogen yang

masing-masing kelompok terdiri dari 5 siswa oleh guru.

 Kegiatan inti

a) Siswa mengkondisikan diri berada dalam kelompok masing-

masing.

b) Siswa dibagikan kartu nama berbeda-beda yang telah diberi

nomor dalam setiap kelompok. Satu kelompok ada 4-5 orang
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siswa disesuaikan dengan banyaknya jumlah siswa dalam satu

kelas

c) Siswa menerima lembar kerja yang diberikan guru serta

mendengarkan arahan dari guru mengenai cara pengisian lks

tersebut.

d) Siswa berdiskusi dalam kelompok ahli untuk mendiskusikan LKK

pada pertemuan:

pertama: berkaitan dengan sub materi mekanisme pertahanan

tubuh

kedua: berkaitan dengan sub materi macam-macam sistem

pertahanan tubuh

e) Siswa menyatukan pendapatnya terhadap jawaban pertanyaan itu

dan meyakinkan tiap anggota dalam timnya mengetahui jawaban

tim.

f) Guru memanggil suatu nomor tertentu, kemudian siswa yang

nomornya sesuai mengacungkan tangannya dan mencoba untuk

menjawab pertanyaan untuk seluruh kelas.

g) Siswa presentasi mengenai  hasil diskusi, dan kelompok lain

memberikan tanggapan.

 Penutup

a)  Guru bersama siswa membuat kesimpulan dalam setiap

pertemuan.

b) Guru mengadakan tes akhir (postes) untuk pertemuan terakhir.
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c)  Guru meminta siswa untuk membaca materi yang akan dibahas

pada pertemuan selanjutnya.

d) Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam.

2) Kelas Eksperimen 2 (TPS)

 Pendahuluan

a) Siswa mendengarkan penjelasan tujuan pembelajaran oleh guru.

b) Siswa mengerjakan soal tes awal dalam bentuk uraian.

c) Guru memberikan apersepsi kepada siswa agar tertarik pada

pelajaran. (Pertemuan I); mengajukan pertanyaan ”Pernahkah

kalian berlari? Apa yang dikeluarkan tubuh setelah berlari?

Mengapa demikian?”(Pertemuan II) “Pernahkah kalian

mengalami bersin? Apa yang kalian rasakan setelah bersin?

Mengapa demikian?”.

d) Guru memberikan motivasi kepada siswa, pertemuan I: ”Guru

memberikan penjelasan bahwa saat tubuh kita berkeringat maka

akan terjadi pengaturan suhu tubuh dan perlindungan terhadap

bakteri yang menempel pada kulit, untuk itu kita perlu

mempelajari mengenai sistem pertahanan pada tubuh.” Pertemuan

II: ”Guru memberikan penjelasan bahwa saat kita bersin maka

tubuh akan mengeluarkan kuman, bakteri dan zat-zat asing

lainnya yang akan masuk kedalam tubuh, untuk itu kita perlu

mempelajari tentang macam-macam pertahanan tubuh dan

disfungsinya”.
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e) Siswa diberikan penjelasan tentang model pembelajaran TPS oleh

guru.

 Kegiatan inti

a) Siswa mendengarkan penjelasan materi singkat oleh guru.

b) Siswa mengkondisikan diri dalam kelompok masing-masing.

c) Siswa menerima membagikan LKK kepada kemudian diberi

waktu untuk berpikir (thinking) selama 2 menit tentang  jawaban

dari pertanyaan dalam LKS tersebut.

d) Siswa berpasangan (pairing) dengan teman sebangkunya untuk

saling mengutarakan hasil pemikirannya, jawaban, atau gagasan

atas pertanyaan yang ada dalam LKK selama 5 menit.

e) Siswa mengemukakan (sharing) hasil diskusinya di depan kelas.

f) Siswa yang lain menanggapi hasil diskusi

g) Guru memberikan respon terhadap jawaban siswa dengan

menambahkan materi yang belum diungkapkan siswa, serta

mengarahkan diskusi untuk mengambil kesimpulan.

h) Guru memulai kembali tahapan thinking, pairing, dan sharing

dengan membagikan lembar pertanyaan yang baru hingga

seluruh kelompok mengemukakan pemikirannya.

 Penutup

a)  Guru bersama siswa membuat kesimpulan dalam setiap

pertemuan.

b) Guru mengadakan tes akhir (postes) untuk pertemuan terakhir.
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c)  Guru meminta siswa untuk membaca materi yang akan dibahas

pada pertemuan selanjutnya.

d) Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam.

E. Jenis Dan Teknik Pengumpulan Data

1. Jenis data

Data penelitian berupa data kuantitatif (Hasil Belajar) yang diperoleh dari:

a. Data Kognitif

Data kognitif siswa berupa pengetahuan siswa yang diambil dengan

memberikan Tes formatif, soal diberikan dalam bentuk essai.

b. Data Afektif

Data afektif siswa siswa diambil dengan menggunakan lembar

observasi afektif.  Aspek yang dinilai meliputi: Kedisiplinan,

Kesopanan, Keaktifan, dan Kerajinan menggunakan skala Likert

(Anonim, 2003: 21).

c. Data Psikomotor

Data psikomotor siswa diambil menggunakan lembar observasi

psikomotorik, berupa aspek psikomotor yang dinilai dari kecakapan

dan keuletan dalam melaksanakan percobaan misalkan dengan

mengamati gambar yang ada di LKK maupun pengamatan langsung

terhadap objek yang diamati menggunakan skala Likert (Anonim,

2003: 16).
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2. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Tes awal dan tes akhir

Data hasil belajar berupa nilai tes awal dan tes akhir. Nilai tes awal

diambil sebelum pembelajaran baik pada kelompok eksperimen I

maupun kelompok eksperimen  II, sedangkan nilai tes akhir diambil

setelah pembelajaran baik pada kelompok eksperimen I maupun

kelompok eksperimen II. Kemudian dihitung N-Gain nya, lalu

dianalisis secara statistik. Untuk mendapatkan N-Gain pada setiap

pertemuan menggunakan formula Hake (dalam Loranz, 2008: 3)

sebagai berikut:

N-Gain = 100



YZ

YX
;

Keterangan  : X = nilai tes akhir;
Y = nilai tes awal;
Z = skor maksimal

Tabel 1.  Kriteria % peningkatan hasil belajar siswa.

% Peningkatan Kriteria
%g > 70
70 > %g > 30
%g < 30

Tinggi
Sedang
Rendah

(dimodifikasi dari Hake, 1999: 1)
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b. Lembar Observasi Aktivitas Siswa

Lembar observasi  aktivitas siswa berisi aspek kegiatan yang diamati

pada saat proses pembelajaran di kedua kelas. Setiap siswa diamati

poin kegiatan yang dilakukan dengan cara  menuliskan (skor) pada

lembar observasi sesuai dengan aspek yang telah ditentukan.

Tabel 2. Lembar Observasi Aktivitas Siswa

No Nama

Aktivitas Belajar Siswa

∑xi XA B C D

Skor
1
2
3
4

Dst
Jumlah skor
Skor maks
Persentase
Kriteria

Keterangan aspek aktivitas belajar siswa :

A
Mengemukakan pendapat/ide dalam menyelesaikan tugas
kelompok

S
kor

0 Tidak mengemukakan pendapat/ide
1 Mengemukakan pendapat/ide namun kurang relevan dalam

merumuskan masalah.
2 Mengemukakan pendapat/ide yang relevan dalam

merumuskan masalah yang sesuai topik.
Petunjuk penilaian: observer menilai dengan mengamati pendapat/ide
yang dikemukakan oleh siswa secara tertulis.

B
Bekerja sama dengan teman dalam menyelesaikan tugas
kelompok

S
kor

0 Tidak bekerja sama (diam saja).
1 Bekerja sama, namun dengan satu atau dua orang saja.
2 Bekerja sama dengan semua anggota kelompok

Petunjuk penilaian: observer menilai dengan mengamati kegiatan
siswa selama berdiskusi.
C Mempresentasikan hasil diskusi kelompok

S
kor

0 Tidak mempresentasikan hasil penyelidikan/diskusi
kelompok dan tidak  dapat menjawab pertanyaan (diam
saja).



38

1 Mempresentasikan hasil penyelidikan/diskusi tetapi tidak
dapat menjawab pertanyaan dengan benar atau tidak
mempresentasikan hasil penyelidikan/diskusi tetapi dapat
menjawab pertanyaan dengan benar.

2 Mempresentasikan hasil penyelidikan/diskusi dan menjawab
pertanyaan dengan benar.

Petunjuk penilaian: observer menilai dengan mengamati kelompok
yang sedang mempresentasikan hasil diskusi.

D
Merespon hasil presentasi kelompok lain dengan bertanya jawab,
kritik atau saran:
0 Tidak merespon hasil presentasi (diam saja)
1 Merespon hasil presentasi, tetapi hanya bertanya atau

menjawab saja, mengkritik atau memberi saran saja (satu
kegiatan)

2 Merespon hasil presentasi, baik bertanya dan menjawab atau
mengkritik dan memberi saran (dua kegiatan atau lebih)

Petunjuk penilaian: observer menilai dengan mengamati kegiatan
siswa setelah presentasi, dan mencatat pertanyaan, jawaban, kritik,
maupun saran yang diajukan oleh siswa.

F. Teknik Analisis Data

a) Data Kuantitatif

Nilai pretes, postes, dan N-gain pada kelas eksperimen dan kontrol

dianalisis menggunakan uji t dengan program SPSS versi 17, yang

sebelumnya dilakukan uji prasyarat berupa uji normalitas dan kesamaan

dua varians (homogenitas) data.

1) Uji Normalitas Data

Uji normalitas data dilakukan menggunakan uji Lilliefors dengan

program SPSS versi 17.

a) Hipotesis

H0 = Sampel berdistribusi normal
H1 = Sampel tidak berdistribusi normal
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b) Kriteria Pengujian

Terima Ho jika Lhitung < Ltabel atau p-value > 0,05, tolak Ho untuk
harga yang lainnya (Pratisto, 2004:5). Jika tidak berdistribusi
normal, maka dilanjutkan dengan uji U.

2) Uji Homogenitas

Data yang berdistribusi normal dilanjutkan dengan uji kesamaan dua

varians dengan menggunakan program SPSS versi 17.

a) Hipotesis

H0 = Kedua sampel mempunyai varians sama
H1 = Kedua sampel mempunyai varians berbeda

b) Kriteria Pengujian

Jika F hitung < F tabel atau probabilitasnya > 0,05 maka H0 diterima
Jika F hitung > F tabel atau probabilitasnya < 0,05 maka H0 ditolak
(Pratisto, 2004:71).

3) Pengujian Hipotesis

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

perbedaan dua rata-rata dengan menggunakan program SPSS versi 17.

a) Uji hipotesis dengan uji t

1. Uji Kesamaan Dua Rata-rata

a) Hipotesis

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

b) Kriteria Pengujian

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).
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2. Uji Perbedaan Dua Rata-rata

a) Hipotesis

H0 =   rata-rata N-gain pada kelompok eksperimen I sama
dengan kelompok eksperimen II.

H1 =   rata-rata N-gain pada kelompok eksperimen I lebih
tinggi dari kelompok eksperimen II.

b) Kriteria Pengujian

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) Uji U (Uji Mann Whitney)

Data yang tidak berdistribusi normal dilanjutkan dengan Uji U
atau Uji Mann Whitney.

a) Hipotesis
Ho = Tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata antara kelas

eksperimen dengan kelas kontrol
H1 = Terdapat perbedaan nilai rata-rata antara kelas

eksperimen dengan kelas kontrol

b) Kriteria Uji
- Jika p-value > 0,05 maka terima Ho

- Jika p-value < 0,05 maka tolak Ho (Pratisto. 2004:36).

b) Data Kualitatif

Data aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung merupakan

data yang diambil melalui observasi.  Data tersebut dianalisis dengan

menggunakan analisis deskriptif dengan menghitung persentase aktivitas

belajar siswa.  Langkah-langkah yang dilakukan untuk adalah sebagai

berikut:
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1) Menghitung persentase aktivitas dengan menggunakan rumus:

Persentase = 100%

2) Menafsirkan atau menentukan kategori Indeks Aktivitas Siswa

Tabel 3. Klasifikasi Indeks Aktivitas Siswa

Kategori Interpretasi
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: dimodifikasi dari Hake (dalam Widiyaningrum, 2010: 46).

Skor perolehan

Skor maksimum


