
 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2014/2015, 

yaitu pada bulan April bertempat di SMP Negeri 1 Pagelaran, Kabupaten 

Pringsewu. 

 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 1 

Pagelaran  tahun pelajaran 2014/2015 yang terdiri dari 10 kelas. Pengambilan 

sampel menggunakan teknik Purpossive Sampling, yaitu siswa dari populasi 

yang diambil dari dua kelas yang memiliki aktivitas dan hasil belajar sama 

atau hampir sama yaitu siswa kelas VII3  yang berjumlah 32 siswa sebagai 

kelas eksperimen dan siswa kelas VII4  yang berjumlah 32 siswa sebagai kelas 

kontrol. 

 

C. Desain Penelitian 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain pretes – postes 

kelompok non ekuivalen. Kelas eksperimen diberi perlakuan dengan 

menggunakan model pembelajaran active learning melalui strategi pertukaran 

kelompok dengan kelompok, sedangkan kelas kontrol menggunakan metode 
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diskusi.  Hasil pretes dan postes pada kedua kelompok subyek kemudian 

dibandingkan.  

Struktur desain penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 

Keterangan : I = Kelas eksperimen; II = Kelas kontrol;  O1 = Pretest; O2 

= Posttest;  X  = Perlakuan menggunakan pendekatan active learning 

melalui teknik Group To Group Exchange, C = Perlakuan 

menggunakan metode diskusi kelompok 

 

Gambar 2. Desain pretest-posttest kelompok non ekuivalen  

          (dimodifikasi dari Riyanto, 2001:43) 

 

D. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari dua tahap, yaitu prapenelitian dan pelaksanaan 

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

1. Tahap prapenelitian 

 Kegiatan yang dilakukan pada prapenelitian sebagai berikut : 

a. Membuat surat izin penelitian pendahuluan ke SMP Negeri 1 

Pagelaran, Kabupaten Pringsewu sebagai tempat diadakannya 

penelitian. 

b. Mengadakan observasi dan wawancara ke SMP Negeri 1 Pagelaran, 

Kabupaten Pringsewu untuk mendapatkan informasi tentang keadaan 

kelas yang akan menjadi subjek penelitian. 

c. Melakukan sampling untuk menentukan kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

Kelompok Pretes  Perlakuan Postes 

I  O1  X  O2 

II  O1  C  O2 
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d. Mengambil data yang akan digunakan sebagai acuan dalam pembuatan 

kelompok. Kelompok dibentuk secara heterogen dilihat dari rata-rata 

nilai siswa, siswa yang rata-rata nilainya tinggi akan bergabung dengan 

siswa yang rata-rata nilainya rendah. Dengan membentuk 4 kelompok 

yang masing-masing kelompok terdiri dari 8 orang. 

e. Membuat perangkat pembelajaran yang terdiri dari Silabus, Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Lembar Kerja Kelompok (LKK) 

untuk setiap pertemuan. 

f. Membuat instrumen penelitian yaitu soal pretes/ postes dalam bentuk 

uraian. 

g. Membuat instrument penelitian berupa lembar observasi aktivitas 

siswa. 

 

2. Pelaksanaan Penelitian 

Kegiatan penelitian dilaksanakan dengan menerapkan model pembelajaran 

active learning untuk kelas eksperimen dan metode diskusi  untuk kelas 

kontrol. Penelitian ini dilaksanakan sebanyak dua kali pertemuan. 

 

E.  Jenis dan Teknik Pengambilan Data 

Jenis dan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Data 

a. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif yaitu berupa skor penguasaan materi Pemanasan Global 

dan Dampaknya Bagi Ekosistem oleh siswa yang diperoleh dari nilai 

pretest dan postes. Kemudian dianalisis secara statistik melalui uji 
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normalitas, uji homogenitas, uji t1, dan uji t2 dengan bantuan program 

SPSS versi 17.  

b. Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa data aktivitas belajar siswa selama proses 

pembelajaran. Jenis data aktivitas siswa diperoleh dari lembar observasi 

aktivitas belajar siswa dan angket aktivitas belajar siswa.  

 

2. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Pretes dan Postes 

Data penguasaan materi berupa nilai pretes dan postes.  Nilai pretes 

yang diambil pada pertemuan pertama dan kedua setiap kelas, baik 

eksperimen maupun kontrol, sedangkan nilai postes juga diambil 

diakhir pembelajaran pada pertemuan pertama kedua setiap kelas baik 

eksperimen maupun kontrol.  Bentuk soal yang diberikan adalah berupa 

soal uraian. 

Teknik penskoran pretes dan postes yaitu : 

  
 

 
     

Keterangan : S = Nilai yang diharapkan (dicari);  R = jumlah skor dari 

item atau soal yang dijawab benar;  N = skor maksimum dari tes 

tersebut (Purwanto, 2008: 112). 

 

b. Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

Lembar observasi aktivitas siswa berisi semua aspek kegiatan yang 

diamati pada saat proses pembelajaran. Setiap siswa diamati poin 

kegiatan yang dilakukan dengan cara memberi tanda check list (√) pada 
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lembar observasi sesuai dengan aspek yang telah ditentukan.  Aspek 

yang diamati yaitu: (A) berkerjasama dalam memecahkan masalah, (B) 

mencari informasi untuk memecahkan masalah, (C) menuliskan 

pendapat/ide alternatif dari masalah, (D) mempresentasikan hasil 

diskusi, (E) mengajukan pertanyaan. 

                Tabel 3.  Lembar observasi aktivitas siswa 

 

No Nama 

Skor Aspek Aktivitas Belajar Siswa 

A B C D E dst 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1                  

2                  

3                  

4                  

Dst                  

Jumlah skor                 

Skor 

maksimum 
               

 

Persentase                 

Kriteria                 

 

Keterangan kriteria penilaian aktivitas siswa 

A. Bekerjasama dalam memecahkan masalah 

1. Tidak berkerjasama dengan teman sekelompok dalam 

memecahkan masalah. 

2. Bekerja dalam memecahkan masalah tetapi hanya dengan satu 

atau dua teman sekelompoknya dalam memecahkan masalah. 

3. Bekerjasama dalam memecahkan masalah dengan semua teman 

sekelompok dalam memecahkan masalah. 

Petunjuk penilaian:  melihat kegiatan siswa di dalam kelompok saat 

berdiskusi. 

 

B. Mencari informasi untuk memecahkan masalah: 

1. Tidak aktif  atau hanya diam saja tidak mencari informasi untuk 

memecahkan masalah.       

2. Aktif tetapi hanya mencari informasi seadanya dari buku 

pegangan siswa. 

3. Aktif mencari informasi untuk memecahkan masalah dari 

berbagai sumber ataupun dengan bertanya pada teman dan guru. 

Petunjuk penilaian:  melihat kegiatan siswa saat mengerjakan LKS 

   

C. Menuliskan pendapat/ide alternatif solusi dari masalah 

1. Tidak menuliskan satupun pendapat/ide alternatif solusi dari 
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     masalah yang akan dipecahkan . 

2. Menuliskan pendapat/ide alternatif solusi dari masalah satu atau 

lebih tetapi kurang relevan dengan masalah yang akan  

dipecahkkan. 

3. Menuliskan pendapat/ide alternatif solusi dari masalah satu atau   

lebih dan relevan dengan masalah yang akan dipecahkkan. 

Petunjuk penilaian: menganalisis pendapat/ide alternatif solusi dari 

masalah yang dituliskan siswa dalam LKS 

 

D. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

1. Siswa tidak dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompok  

secara sistematis dan tidak  dapat menjawab pertanyaan. 

2. Siswa dalam kelompok kurang dapat mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok  dengan secara sistematis dan menjawab 

pertanyaan dengan benar atau dapat mempresentasikan hasil 

diskusi secara sistematis tetapi tidak dapat menjawab pertanyaan. 

3. Siswa dalam kelompok dapat mempresentasikan hasil diskusi 

secara sistematis dan menjawab pertanyaan dengan benar. 

Petunjuk penilaian:  melihat siswa dalam mempresentasikan hasil  

diskusi kelompok 

 

E. Mengajukan pertanyaan 

1. Tidak mengajukan pertanyaan. 

2. Mengajukan pertanyaan, tetapi tidak mengarah pada 

permasalahan.  

3. Mengajukan pertanyaan yang mengarah dan sesuai dengan  

permasalahan. 

Petunjuk penilaian: melihat siswa saat presentasi kelas ataupun saat 

pembelajaran oleh observer dengan mencatat setiap pertanyaan siswa 

 

F. Teknik Analisis Data 

1. Data Kuantitatif 

a. Hasil Belajar oleh Siswa 

Untuk mendapatkan skor N-gain menggunakan rumus Hake (modifikasi 

dalam Loranz, 2008: 3) sebagai berikut:  

100X
YZ

YX
gainN






 

Keterangan :   = Nilai rata-rata postes  

                   = Nilai rata-rata pretes  

                           Z  = Skor maksimum 
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Data penelitian yang berupa nilai pretes, postes, dan skor N-gain pada 

kelas eksperimen dan kontrol dianalisis menggunakan uji t dengan 

program SPSS versi 17, yang sebelumnya dilakukan uji prasyarat 

berupa:   

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 

b) Kriteria Pengujian 

Terima H0 jika L hitung < L tabel atau p-value > 0,05, tolak H0 untuk 

harga yang lainnya (Pratisto, 2004: 10). 

 

2. Uji Homogenitas Data 

Apabila masing-masing data berdistribusi normal, maka dilanjutkan 

dengan uji homogenitas dengan menggunakan program SPSS versi 

17. 

a) Hipotesis 

H0 : Variasi data homogen 

H1 : Variasi data tidak homogen 

b) Kriteria Uji 

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

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

(Pratisto, 2004: 18). 
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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 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 H0 diterima 

Jika t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel , maka H0 ditolak 

(Pratisto, 2004: 13). 

b. Uji Perbedan Dua Rata-rata 

1) Hipotesis 

H0  = rata-rata N-gain pada kelompok eksperimen sama 

dengan kelompok kontrol. 

H1  = rata-rata N-gain pada kelompok eksperimen lebih tinggi 

dari kelompok kontrol.  

 

2)  Kriteria Uji  

Jika –t tabel < t hitung < t tabel, maka H0 diterima 

Jika t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel, maka H0 ditolak 

(Pratisto, 2004: 10). 
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2. Data Kualitatif (Aktivitas Belajar Siswa) 

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. 

1) Menghitung persentase aktivitas dengan menggunakan rumus: 

 

               Persentase =  x 100% 

 

2) Menafsirkan atau menentukan persentase aktivitas belajar siswa sesuai 

kriteria pada Tabel 4. 

Tabel 4.  Kriteria persentase aktivitas belajar siswa 

Persentase  (%) Kriteria 

87,50 – 100 

75,00 – 87,49 

50,00 – 74,99 

0 – 49,99 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sumber: dimodifikasi dari Hidayati (2011: 17) 

 

Skor perolehan 

Skor maksimum 


