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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini telahdilaksanakanpada bulan November semester ganjil tahun 

pelajaran 2012/2013 di SMA Negeri 1 Tulang bawang tengah. 

 

B. Populasi dan Sampel 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X Semester Ganjil  

Tahun Pelajaran 2012/2013 SMA Negeri 1 Tulang Bawang Tengah yang 

berjumlah 130 siswa dan terbagi menjadi 6 kelas.  Sampel dalam penelitian ini 

adalah siswa-siswi kelas X2yang berjumlah 31 siswa sebagai kelas eksperimen 

I dan siswa- siswi kelas X3yang berjumlah 32 siswa sebagai kelas kontrol  

yang diambil dengan teknik clusterrandom sampling.  

 

C. Desain Penelitian 

 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi aktivitas 

siswa untuk aspek aktivitas belajar siswa dan desain pretest-posttest non 

equivalen untuk aspek penguasaan materi. Kelompok eksperimen diberikan 

perlakuan dengan menggunakan bahan ajar brosur, sedangkan kelas kontrol 

menggunakan LKS bergambar. Kedua kelas tersebut sama-sama 

menggunakan model pembelajaran kooperatif  tipe STAD. Struktur desain 

penelitian sebagai berikut: 
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Keterangan:  I= kelas eksperimen, II = kelas kontrol, O1 =  pretes, O2 = postes, X1 

= perlakuan eksperimen (bahan ajar brosur melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD), X2 = perlakuan kontrol 

(Melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD) (Dimodifikasi 

dari Riyanto, 2001:43) 

 

Gambar 2. Desain pretest-posttest nonequivalen 

 

 

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. Menetapkan waktu penelitian 

b. Menetapkan rancangan pembelajaran yang akan diterapkan 

c. Menentukan kelas yang akan dijadikan sampel penelitian 

d. Menyusun silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)  

e. Membuat bahan ajar brosur sebagai sumber belajar siswa  

f. Membuat angket kemenarikan bahan ajar brosur 

g. Membuat LKK yang akan dikerjakan oleh siswa 

h. Membuat lembar observasi untuk mengukur aktivitas siswa 

i. Membuat soal yang sama yaitu soal tes awal dan soal tes akhir 

2. Pelaksanaan Penelitian 

Mengadakan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan bahan ajar brosur 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD untuk kelas eksperimen 

Kelompok Pretes  Perlakuan Postes 

I              O1X1O2  

II         O1X2O2 
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, sedangkan untuk kelas kontrol dengan LKK bergambar dan buku 

pegangan siswa. Penelitian ini direncanakan sebanyak tiga kali pertemuan. 

Pertemuan I  membahas ciri jamur, Pertemuan II  membahas klasifikasi 

jamur berdasarkan ciri-cirinya, pertemuan III membahas lumut kerak dan 

mikoriza.  

Langkah-langkah pembelajarannya sebagai berikut : 

1. Kelas Eksperimen (Menggunakan Bahan Ajar Brosur  Melalui 

Model Pembelajaran Kooperatif  Tipe STAD) 

 

a. Pendahuluan 

1. Melaksanakan pretest 

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

3. Apersepsi  

i. Pertemuan I pada halaman rumahmu saat musim hujan atau 

tempat-tempat yang lembab dan teduh kamu akan 

menemukan suatu organisme seperti tumbuhan kecil yang 

berbentuk payung berwarna putih ?” Pengertian tentang 

jamur, dimana tempat-tempat ditemukannya serta peran jamur 

bagi kehidupan.?” sebutkan jamur-jamur yang ada dalam 

lingkungan rumahmu yang sering kalian jumpai? Apakan 

jamur tersebut dapat dikonsumsi? 

ii. Pertemuan II guru menanyakan kepada siswa tentang jamur 

yang ada di sekeliling lingkungan rumanya tergolong dalam 

jamur jenis apa? Apakan peran dari jamur tersebut dalam 

dalam kehidupan sehari-hari? 
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iii. Pertemuan III mengajukan pertanyaan “ apakah perbedaan 

antara jamur dengan lichenes?” 

4. Motivasi: 

i. Pertemuan I “Hari ini kita akan mempelajari tentang ciri 

jamur secara umum, kalian akan bisa mengetahui struktur dan 

fungsi penyusun jamur”  

ii. Pertemuan II pada pertemuan ini kita akan melanjutkan sub 

materi yaitu tentang klasifikasi jamur, kalian akan memahami 

tentang perbedaan masing-masing jenis jamur dan mengetahui 

peranannya dalam keseharian kalian“. 

iii. Pertemuan III “pada pertemuan ini kita akan melanjutkan sub 

materi yaitu tentang lichens atau lumut kerak yang merupakan 

simbiosis mutualisme antara jamur dengan mikroorganisme 

fotosintetik? 

b. Kegiatan Inti 

1. Membagi siswa ke dalam kelompok, masing- masing kelompok 

terdiri dari 4-5 orang siswa. 

2. Membagikan brosur yang berisi materi yang akan dipelajari dan 

meminta siswa untuk membacanya. 

3. Menjelaskan materi pelajaran secara garis besar dengan 

menggunakan bahan ajar brosur tersebut. 

4. Membagikan LKKkepada masing-masing kelompok. 

5. Siswa berdiskusi dan menjawab LKK dengan  membaca brosur 

dan mengkaji sumber belajar yang relevan. 
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6.  Perwakilan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan 

hasil diskusi kelompoknya. 

7.  Siswa diberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan 

tanya jawab tentang materi yang dipresentasikan oleh masing-

masing kelompok. 

8.  Memberi penguatan terhadap jawaban hasil diskusi siswa dan 

meluruskan miskonsepsi yang mungkin masih dimiliki siswa. 

c. Penutup 

1.  Membimbing siswa untuk membuat kesimpulan dari materi 

yang telah dibahas. 

2. Memberikan Penghargaan kelompok seperti ”Super Team”, 

”Great Team”, dan ”Good Team”.  Penilaian ini berdasarkan 

prestasi belajar yang dicapai anggota kelompoknya.  Penilaian ini 

akan menjadi motivator siswa untuk mendapatkan nilai yang 

lebih baik. 

3. Melaksanakan  tes akhir yang sama dengan tes awal  pada 

pertemuan ketiga kepada seluruh siswa. 

 

2.Kelas Kontrol(Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

STAD) 

 

a. Pendahuluan 

1. Melaksanakan pretest 

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

3. Apersepsi  

i. Pertemuan I apa saja ciri-ciri jamur secara umum?” 
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ii. Pertemuan II guru meminta siswa untuk menyebutkan 

macam-macan jamur yang dapat di konsumsi dan jamur yang 

tidak dapat dikonsumsi. 

iii. Pertemuan III mengajukan pertanyaan “ apakah perbedaan 

antara jamur dengan lichens?”apakah struktur penyusun 

komponennya sama? 

4. Motivasi: 

i. Pertemuan I “Hari ini kita akan mempelajari tentang ciri jamur 

secara umum, kalian akan bisa mengetahui struktur penyusun 

jamur” 

ii. Pertemuan II pada pertemuan ini kita akan melanjutkan sub 

materi yaitu tentang klasifikasi jamur, kalian akan memahami 

tentang perbedaan masing-masing jenis jamur dan mengetahui 

peranannya dalam keseharian kalian“. 

iii. Pertemuan III “pada pertemuan ini kita akan melanjutkan sub 

materi yaitu tentang lichens, yang merupakan simbiosis 

mutualisme dengan mikroorganisme fotosintetik. Dan mampu 

menyebutkan contoh-contoh dari lichens dalam kehidupan 

sehari-hari?”. 

b. Kegiatan Inti 

1. Membagi siswa ke dalam kelompok, masing- masing kelompok 

terdiri dari 4-5 orang siswa. 

2.Menjelaskan materi pelajaran secara garis besar  

3.Membagikan LKK kepada masing-masing kelompok. 
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4.Siswa berdiskusi dan menjawab LKKbergambar  dengan  

mengkaji sumber belajar yang relevan. 

5.Perwakilan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan 

hasil diskusi kelompoknya. 

6.Siswa diberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan 

tanya jawab tentang materi yang dipresentasikan oleh masing-

masing kelompok. 

7.Memberi penguat terhadap jawaban hasil diskusi siswa dan 

meluruskan miskonsepsi yang mungkin masih dimiliki siswa. 

c. Penutup 

1. Membimbing siswa untuk membuat kesimpulan dari materi 

yang telah dibahas. 

2. Memberikan Penghargaan kelompok seperti ”Super Team”, 

”Great Team”, dan ”Good Team”.  Penilaian ini berdasarkan 

prestasi belajar yang dicapai anggota kelompoknya.  Penilaian 

ini akan menjadi motivator siswa untuk mendapatkan nilai 

yang lebih baik. 

3. Melaksanakan  tes akhir yang sama dengan tes awal  pada 

pertemuan ketiga kepada seluruh siswa. 

C. Jenis Data dan Teknik Pengambilan Data 

 

Jenis dan teknik pengambilan data pada penelitian ini adalah: 

1. Jenis Data 

a.  Data Kuantitatif 

 Data kuantitatif yaitu berupa data penguasaan materi siswa 
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 pada materi pokok fungi yang diperoleh dari nilai pretest dan post 

test.Pretest diberikan sebelum pertemuan pertama, sedangkan  posttest 

diberikan setelah pertemuan ketiga.Kemudian dihitung selisih antara 

nilai rata-rata pretest dengan rata-rata post test, lalu dianalisis secara 

statistik.  

b. Data Kualitatif 

Data kualitatif dalam penelitian ini berupa data aktivitas siswa dan 

data angket tanggapan siswa terhadap bahan ajar brosur dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

 

2. Teknik Pengambilan Data  

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut: 

a. Pretest dan postest 

Data penguasaan materi siswa berupa nilai pretest dan post test.  Nilai 

pretest yang diambil pada pertemuan pertama setiap kelas, baik 

eksperimen maupun kontrol, sedangkan nilai post test diambil di akhir 

pembelajaran pada pertemuan ketiga setiap kelas, baik eksperimen 

maupun kontrol.  Bentuk soal yang diberikan adalah berupa soal esei 

dengan bentuk dan jumah yang sama. 

  Teknik penskoran nilai pretest dan post test yaitu : 

S= R   x 100 

N 

Keterangan : 

S  = Nilai yang diharapkan  (dicari) 

R = jumlah skor dari item atau soal yang dijawab benar  

N = jumlah skor maksimum dari tes tersebut 

(Purwanto, 2008: 112). 



38 

 

b. Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

 

Lembar observasi  aktivitas siswa berisi semua aspek kegiatan yang 

diamati pada saat proses pembelajaran. Observasi dilakukan setiap 

pertemuan oleh empat orang observer. Setiap siswa diamati poin 

kegiatan yang dilakukan dengan cara  memberi tanda (√ ) pada lembar 

observasi sesuai dengan aspek yang telah ditentukan. Aspek yang 

diamati yaitu:  aktivitas siswa mengemukakan pendapat/ide, 

melakukan kegiatan diskusi, bertukar infermasidan mempresentasikan 

hasil diskusi kelompok. 

                  Tabel 3.  Lembar observasi aktivitas belajar siswa 

NO NAMA Skor Aspek Aktivitas Belajar Siswa 

A B C D E 

1       

2       

3       

Dst.       

Jumlah skor      

Skor maksimum      

Persentase      

Kriteria      

Keterangan : Berilah tanda ceklist (√) pada setiap item yang sesuai    

      Sumber: Arikunto, (2003:183) 

 

A. Kemampuan Mengemukakan pendapat/ide: 

1. Tidak mengemukakan pendapat/ ide 

2. Mengemukakan pendapat/ ide namun tidak sesuai dengan 

pembahasan 

3. Mengemukakan pendapat/ ide sesuai dengan pembahasan 

B. Melakukan kegiatan diskusi: 

1. Diam, tidak melakukan diskusi dalam kelompok 

2. Melakukan diskusi, tetapi tidak sesuai dengan pembahasan 

3. Melakukan diskusi dengan tepat dan sesuai dengan pembahasan 

C. Bertukar informasi: 

1.Tidak berkomunikasi secara lisan/tulisan  dalam bertukar   

pendapatdengan anggota kelompok (diam saja). 

2. Berkomunikasi secara lisan/tulisan  dengan anggota kelompok 

tetapitidak sesuai dengan topik bahasan 

3. Berkomunikasi secara lisan/tulisan dalam bertukar pendapat   

    sesuai dengan topik bahasan. 
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D. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

1. Siswa mempresentasikanhasil diskusi kelompok dengan cara 

yang kurang sistematis, dan tidak  dapat menjawab pertanyaan. 

2. Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok  dengan cara 

yang kurang sistematis tetapi dapat menjawab pertanyaan 

dengan benar. 

3. Siswa dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan 

sistematis dan dapat menjawab pertanyaan dengan benar. 

E. Mengajukan pertanyaan dalam presentasi (oral activities) 

1. Tidak mengemukakan pertanyaan 

2. Mengajukan pertanyaan tetapi tidak mengarah pada 

permasalahan 

3. Mengajukan pertanyaan yang mengarah dan sesuai dengan 

permasalahan 

 

 

D. Teknik Analisis Data 

1. Data Kuantitatif 

Data penelitian berupa nilai pretest, postest, dan N-gain pada kelompok 

kontrol dan eksperimen. Berikut ini adalah formula Hake (1999:1) yang 

digunakan untuk menghitung N-Gain. 

 

N-gain = 

 

  

Keterangan: 

N-gain = average normalized gain 

Spost  = postscore class averages = skor postes 

Spre  = prescore class averages = skor pretes 

Smax  = maximum score = skor maksimum 

 

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data dilakukan menggunakan uji liliefors dengan program 

SPSS versi 17 (Pidekso, 2009 : 162).  

1. Hipotesis 

Ho : Sampel berdistribusi normal 

H1  : Sampel tidak berdistribusi normal 

Spost  –  Spre  

 

Smax – Spre 
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2. Kriteria Pengujian 

Terima Ho jika Lhitung < Ltabel atau p-value > 0,05, tolak Ho untuk 

harga yang lainnya (Nurgiantoro, Gunawan dan Marzuki, 2002: 

118). 

 

b. Uji Kesamaan Dua Varians 

Apabila masing-masing data berdistribusi normal, maka dilanjutkan 

dengan uji kesamaan dua varian dengan menggunakan program SPSS 

17.  

a.  Hipotesis  

H0 =  Kedua sampel mempunyai varian sama  

H1 =  Kedua sampel mempunyai varian berbeda 

b.  Kriteria uji  

H0 diterima jika F hitung < F tabel,atau  

H0 ditolak jika F hitung> F tabel (Pratisto, 2004:13). 

 

c.  Pengujian hipotesis 

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

perbedaan dua rata-rata dengan menggunakan uji-t melalui program 

SPSS versi 17. 

1) Uji Kesamaan Dua Rata-rata 

a) Hipotesis  

H0 = Tidak ada perbedaan rata-rata skor gain kedua sampel 

H1 = Ada perbedaan rata-rata skor gain kedua sampel 

b) Kriteria Uji  

- Jika p-value < 0,05, maka H0ditolak 
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- Jika p-value > 0,05, maka H1diterima (Pratisto, 

2004:18) 

2) Uji Perbedaan Dua Rata-rata 

a. Hipotesis 

H0 = rata-rata N-Gain pada kelas eksperimen sama  

        dengan kelas kontrol 

H1 = rata-rata N-Gain pada kelas eksperimen lebih  

        tinggi dari kelas kontrol 

b. Kriteria uji 

- Jika p-value < 0,05, maka H0 ditolak 

- Jika p-value > 0,05, maka H1 diterima (Pratisto, 2004:12) 

2. Data Kualitatif 

a. Penguasaan Materi 

Penguasaan materi merupakan kemampuan menyerap arti dari materi 

suatu bahan yang dipelajari. Penguasaan materi bukan hanya sekedar  

mengingat mengenai apa yang dipelajari tetapi menguasai lebih dari itu, 

yakni melibatkan bebagai proses kegiatan mental sehingga lebih 

bersifat dinamis (Arikunto, 2003:131). Penguasaan materi siswa dapat 

digambarkan melalui indikator C1, C2, C3 dan C4, dengan langkah-

langkah sebagai berikut : 

1. Memberi skor sesuai rubrik pada lembar penilaian penguasaan  

materi, kemudian dimasukkan pada tabel berikut: 
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Tabel 4. Lembar penilaian penguasaan materi siswa 

No Nama 

Skor  pada aspek penguasaan materi 

C1 C2 C3 C4 

1      

2      

3      

4      

5      

DST      

Nomor soal     

Jumlah skor     

Skor maksimal     

nilai     

Kriteria     

Keterangan :C1 = Remember, C2 = Understand, C3 = Aplly, C4 = 

Analyze.  

Sumber :Arief, (2009:9) 

 

2.  Menjumlahkan skor setiap siswa. 

3.  Menentukan nilai (S) pada setiap indikator penguasaan materi. 

4. Setelah data diolah dan diperoleh nilainya, maka penguasaan 

materi siswa tersebut dapat dilihat dari kriteria sebagai berikut: 

Tabel 5. Kriteria Penguasaan Materi 

Taraf  Nilai Rata-Rata Kualifikasi Nilai 

80-100 Tinggi sekali 

61-80 Tinggi 

41-60 Sedang 

21-40 Rendah 

0-20 Rendah sekali 

Sumber:  Arikunto, (2003:214) 

 

b. Aktivitas Belajar Belajar Siswa 

Data aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung 

merupakan data yang diambil melalui observasi. Data tersebut 
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dianalisis dengan menggunakan indeks aktivitas siswa. Langkah–

langkah yang dilakukan untuk yaitu: 

1) Menghitung persentase aktivitas dengan menggunakan rumus: 

 

%100x
n

xi


 
                         Keterangan     = persentase skor aktivitas siswa 

  ∑xi  = Jumlah skor yang diperoleh 

n    = Jumlah skor maksimum(Sudjana, 2002:69) 

 

2) Menafsirkan atau menentukan kriteria persentase Aktivitas Siswa 

        sesuai klasifikasi pada tabel 5. 

Tabel 6.  Kriteria Persentase 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 : Belina, ( 2008:27) 

 

c. Pengolahan Data Angket Tanggapan Siswa Terhadap Penggunaan 

Bahan ajar brosur dengan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

STAD 

 

Data tanggapan siswa terhadap pembelajaran dikumpulkan melalui 

penyebaran angket.Angket tanggapan berisi 8 pernyataan yang terdiri 

dari 5 pernyataan positif dan 3 pernyataan negatif.  Pengolahan data 

angket dilakukan sebagai berikut:   
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1) Menghitung skor angket pada setiap jawaban sesuai dengan 

ketentuan pada Tabel 6. 

  Tabel 7.Skor perjawaban angket. 

Sifat Pernyataan 
Skor 

1 0 

Positif S TS 

Negatif TS S 

  Keterangan:  

  S = setuju; TS = tidak setuju (sumber:  Rahayu, 2010:29). 

 

2). Menghitung persentase skor angket dengan menggunakan rumus  

sebagaiberikut: 

%100


maks

in
S

S
X

 
Keterangan:  inX  = Persentase jawaban siswa;  S  = Jumlah skor  

jawaban;  maksS = Skor maksimum(Sudjana, 2002: 69) 

 

3). Melakukan tabulasi data temuan pada angket berdasarkan 

klasifikasi yang dibuat. 

Tabel 8.  Data angket tanggapan siswa terhadap penggunaan media  

                           kartu bergambar denganmodel pembelajaran kooperatif  

                           tipe STAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Rahayu, (2010: 31). 

 

4). Menafsirkan atau menentukan persentasetanggapan siswaterhadap 

penggunaan bahan ajar brosur dengan model pembelajaran 

No. 

Pertanyaan 

Angket 

Pilihan 

Jawaban 

Nomor 

Responden 

(Siswa) 
Persentase 

1 2 3 dst. 

1 
S      

TS      

2 
S      

TS      

dst. 
S      

TS      
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kooperatif tipe STADsesuai kriteriaAli (1992: 46) disajikan pada 

tabel 8. 

            Tabel 9. Kriteria persentasetanggapan siswa penggunaan bahan ajar 

brosur melalui pembelajaran kooperatif tipe  

STAD. 

 

No Rentang skor Interval Kriteria 

1 16 – 23 76< % ≤ 100% Tinggi 

2 8 – 15 51< % ≤ 75% Sedang 

3 0 – 7 25< % ≤ 50% Rendah 

Sumber: Ali, (1992:46) 

 

 


