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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A.  Tempat dan Waktu penelitian 

 

 Penelitian ini telah dilaksanakan di SMP Kartika II-2 Bandar Lampung pada 

bulan April tahun pelajaran 2014/2015. 

 

 

B.  Populasi dan Sampel 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Kartika II-2 

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015. Sampel yang dipilih dari populasi 

adalah siswa-siswi dari dua kelas pada kelas yang ada. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan teknik purposive sampling. Teknik ini digunakan mengacu 

pada nilai hasil belajar semester 1.  Selanjutnya terpilih siswa-siswi kelas VII D 

sebagai kelas eksperimen dan kelas VIIA sebagai kelas kontrol. 

 

 

C. Desain Penelitian 

 

 Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain pretest posttest non 

ekuivalen. Kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol menggunakan kelas 

yang ada dan dengan kondisi yang homogen (keadaan satu level). Kelas 
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eksperimen diberi perlakuan dengan model discovery learning, sedangkan kelas 

kontrol dengan menggunakan metode diskusi. Hasil pretest dan posttest pada 

kedua kelompok subyek dibandingkan. Sampel mendapatkan penilaian yang 

sama. Sehingga struktur desain penelitiannya sebagai berikut: 

  

 

 

Gambar 2.  Desain pretest posttest non ekuivalen (dimodifikasi dari Fraenkel and 

Wallen, 1993: 250) 

     Keterangan :  I  = Kelas eksperimen 

                II = Kelas kontrol 

     O1 = Pretest  

     O2 = Posttest  

 X = Perlakuan eksperimen (model discovery  

   Learning) 

     C = Perlakuan kontrol (metode diskusi) 

 

 

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 pendahuluan (observasi) ke sekolah. 

b. Mengadakan observasi ke sekolah tempat diadakannya penelitian, untuk 

mendapatkan informasi tentang keadaan kelas yang diteliti. 

  

   Kelompok     Pretest               Perlakuan      Posttest 

   I        O1           X            O2 

   II        O1           C            O2 
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c. Menetapkan sampel penelitian untuk kelas eksperimen yang menerapkan 

model discovery learning dan kelas kontrol yang menerapkan metode 

diskusi. 

d. Menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari Silabus, Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kerja Siswa (LKS). 

e. Membuat instrument penelitian yaitu soal pretest/posttest kemampuan 

berpikir kritis (KBK) siswa berupa soal-soal pilihan jamak dan soal isian 

singkat. 

f. Mengambil data yang digunakan sebagai acuan dalam pembuatan 

kelompok. Kemudian membentuk kelompok diskusi pada masing-masing 

kelas eksperimen dan kelas kontrol yang bersifat heterogen berdasarkan 

nilai akademik siswa atau nilai kognitifnya, 2 siswa dengan nilai tinggi, 2 

siswa dengan nilai sedang dan 1 siswa dengan nilai yang rendah. Setiap 

kelompok terdiri dari 5 orang siswa. 

 

2.  Pelaksanaan Penelitian 

 Mengadakan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan model discovery 

learning untuk kelas eksperimen dan untuk kelas kontrol menerapkan metode 

dikusi. Penelitian ini dilakukan sebanyak dua kali pertemuan. Pertemuan 

pertama membahas submateri adaptasi, bernapas, bergerak dan menanggapi 

rangsang. Pertemuan kedua membahas submateri ekskresi, memerlukan 

nutrisi, tumbuh dan berkembang dan reproduksi. 
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A.  Langkah - langkah pembelajaran pada kelas eksperimen (pembelajaran 

dengan model discovery learning) sebagai berikut: 

a. Pendahuluan 

1.  Guru membuka kegiatan pembelajaran. 

2.  Guru memberikan pretest kepada siswa tentang ciri-ciri makhluk 

hidup 

3. Guru memberikan apresepsi dan motivasi (kontruktivisme) : 

 Pertemuan 1 

Apresepsi : (Guru meminta 1 siswa sebagai peraga menyorotkan 

lampu senter ke mata siswa tersebut) Apa yang kamu 

lakukan jika secara tiba-tiba ada sorot lampu yang 

masuk ke dalam matamu?  

Motivasi :   Salah satu ciri makhluk hidup adalah menanggapi 

rangsang dan bergerak. Tidak hanya manusia, 

tumbuhan dan hewan pun dapat menanggapi 

rangsang dan bergerak. Hanya saja berbeda dengan 

hewan dan manusia yang bergerak berpindah-pindah, 

tumbuhan tidak dapat melakukan hal tersebut. Selain 

menanggapi rangsang dan bergerak, ciri makhluk 

hidup yang lainnya adalah beradaptasi dan bernapas. 

Lalu apakah semua makhluk hidup beradaptasi, 

menanggapi rangsang dan bergerak dengan cara yang 
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sama? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka 

kalian perlu memperhatikan pelajaran hari ini.  

Pertemuan 2 

Apresepsi :   Perbedaan apa yang kalian rasakan pada tubuh kalian 

ketika kalian berada di sekolah dasar dengan 

perubahan tubuh kalian di sekolah menengah 

sekarang? Apa yang membuat perubahan tersebut? 

Motivasi :   Ketika waktu bertambah maka bertambahlah pula  

ukuran dan bentuk tubuh seseorang, hal tersebut 

disebut tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan 

berkembang dapat terjadi, tidak lepas dari nutrisi 

yang dibutuhkan oleh tubuh seseorang. Sehinggan 

nutrisi dan tumbuh berkembang sangatlah berkaitan 

erat pada seluruh makhluk hidup. Selain tumbuh dan 

berkembang serta memerlukan nutrisi, ekskresi, 

reproduksi merupakan salah satu keanekargaman 

ciri-ciri makhluk hidup. Lalu apakah setiap makhluk 

hidup tumbuh dan berkembang, memerlukan nutrisi, 

reproduksi dan ekskresi setiap makhluk hidup 

memiliki cara yang sama? Untuk menjawab 

pertanyaan tersebut, maka kalian perlu 

memperhatikan pelajaran hari ini.  

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
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b. Kegiatan Inti 

1.  Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok pada hari 

sebelumnya, berdasarkan nilai kognitif siswa pada materi 

sebelumnya, 1 siswa dengan nilai tinggi, 2 siswa dengan nilai 

sedang dan 2 siswa dengan nilai rendah. Masing-masing kelompok 

terdiri dari 5 orang yang heterogen. 

2. Guru membagikan Lembar Kerja Siswa (LKS) dan memberikan 

stimulasi berupa wacana dan akan didiskusikan tentang keaneka-

ragaman ciri-ciri makhluk hidup. 

Pertemuan 1 :  adaptasi, bernapas, menanggapi rangsang dan 

bergerak  

Pertemuan 2 :  tumbuh dan berkembang, reproduksi memerlukan  

nutrien dan ekskresi,  

3. Guru membimbing siswa untuk mengidentifikasi masalah yang 

terdapat di dalam LKS. 

4. Guru membimbing siswa untuk melakukan pengamatan terhadap 

gambar keanekaragaman ciri-ciri makhluk hidup yang terdapat di 

dalam LKS. 

5.  Guru membimbing siswa untuk mengolah data dengan cara 

mengklasifikasikan hasil pengamatan yang berupa data atau 

informasi yang diperoleh ke dalam bentuk tabel. 

6. Guru meminta siswa untuk mengumpulkan LKS. 
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7. Guru menunjuk secara acak 3 kelompok yang akan 

mempresentasikan hasil kegiatan kelompoknya ke depan kelas. 

6. Guru memberi kesempatan siswa yang lain untuk bertanya kepada 

kelompok yang presentasi (bertanya). 

7. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan 

contoh-contoh makhluk hidup lain dengan keanekaragaman cirri 

yang telah dipelajari berdasarkan apa yang pernah ia jumpai dalam 

kehidupa sehari-hari 

 

c.  Penutup  

1.  Guru membimbing siswa membuat kesimpulan tentang 

pembelajaran yang telah berlangsung (refleksi). 

2. Guru memberikan tugas dirumah dan mengingatkan siswa untuk 

membaca materi berikutnya. 

3. Guru memberikan posttest kepada siswa. 

4. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

 

B.  Langkah - langkah pembelajaran pada kelas kontrol (pembelajaran 

dengan metode diskusi) sebagai berikut: 

a. Pendahuluan 

1.  Guru membuka kegiatan pembelajaran. 

2.  Guru memberikan pretest kepada siswa tentang cirri-ciri makhluk 

hidup 

3. Guru memberikan apresepsi dan motivasi (kontruktivisme) : 
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 Pertemuan 1 

Apresepsi : (Guru meminta 1 siswa sebagai peraga menyorotkan 

lampu senter ke mata siswa tersebut) Apa yang kamu 

lakukan jika secara tiba-tiba ada sorot lampu yang 

masuk ke dalam matamu?  

Motivasi :   Salah satu ciri makhluk hidup adalah menanggapi 

rangsang dan bergerak. Tidak hanya manusia, 

tumbuhan dan hewan pun dapat menanggapi 

rangsang dan bergerak. Hanya saja berbeda dengan 

hewan dan manusia yang bergerak berpindah-pindah, 

tumbuhan tidak dapat melakukan hal tersebut. Selain 

menanggapi rangsang dan bergerak, ciri makhluk 

hidup yang lainnya adalah beradaptasi dan bernapas. 

Lalu apakah semua makhluk hidup beradaptasi, 

menanggapi rangsang dan bergerak dengan cara yang 

sama? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka 

kalian perlu memperhatikan pelajaran hari ini.  

Pertemuan 2 

Apresepsi :   Perbedaan apa yang kalian rasakan pada tubuh kalian 

ketika kalian berada di sekolah dasar dengan 

perubahan tubuh kalian di sekolah menengah 

sekarang? Apa yang membuat perubahan tersebut? 
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Motivasi :   Ketika waktu bertambah maka bertambahlah pula  

ukuran dan bentuk tubuh seseorang, hal tersebut 

disebut tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan 

berkembang dapat terjadi, tidak lepas dari nutrisi 

yang dibutuhkan oleh tubuh seseorang. Sehinggan 

nutrisi dan tumbuh berkembang sangatlah berkaitan 

erat pada seluruh makhluk hidup. Selain tumbuh dan 

berkembang serta memerlukan nutrisi, ekskresi, 

reproduksi merupakan salah satu keanekargaman 

ciri-ciri makhluk hidup. Lalu apakah setiap makhluk 

hidup tumbuh dan berkembang, memerlukan nutrisi, 

reproduksi dan ekskresi setiap makhluk hidup 

memiliki cara yang sama? Untuk menjawab 

pertanyaan tersebut, maka kalian perlu 

memperhatikan pelajaran hari ini.  

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 

b. Kegiatan Inti 

1.  Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok pada hari 

sebelumnya, berdasarkan nilai kognitif siswa pada materi 

sebelumnya, 1 siswa dengan nilai tinggi, 2 siswa dengan nilai 

sedang dan 2 siswa dengan nilai rendah. Masing-masing kelompok  
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terdiri dari 5 orang yang heterogen. 

2. Guru membagikan Lembar Kerja Siswa (LKS) dan memberikan 

stimulasi berupa wacana dan akan didiskusikan tentang keaneka-

ragaman ciri-ciri makhluk hidup. 

Pertemuan 1 :  adaptasi, bernapas, menanggapi rangsang dan 

bergerak  

Pertemuan 2 :  tumbuh dan berkembang, reproduksi memerlukan  

nutrien dan ekskresi,  

3. Guru membimbing siswa untuk mendiskusikan LKS yang 

diberikan. 

4. Guru meminta siswa untuk mengumpulkan LKS. 

5. Guru menunjuk secara acak 3 kelompok yang akan 

mempresentasikan hasil kegiatan kelompoknya ke depan kelas. 

6. Guru memberi kesempatan siswa yang lain untuk bertanya kepada 

kelompok yang presentasi (bertanya). 

c.  Penutup  

1.  Guru membimbing siswa membuat kesimpulan tentang 

pembelajaran yang telah berlangsung (refleksi). 

2. Guru memberikan posttest kepada siswa. 

3. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam. 
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E. Jenis Data dan Teknik Pengambilan Data 

1.  Jenis Data 

Data penelitian berupa data kuantitatif KBK adalah penguasaan materi oleh 

siswa pada materi pokok ciri-ciri makhluk hidup yang diperoleh dari nilai 

pretest dan posttest, kemudian dihitung selisih antara nilai pretest dan 

posttest. Selisih nilai antara pretest dan posttest disebut sebagai N-gain, lalu 

dianalisis secara statistik. Untuk mendapatkan N-gain menggunakan formula 

Hake (dalam Hanun 2005 : 16). Data yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa data kuantitatif, yaitu nilai pretest dan posttest. Kemudian mengukur 

peningkatan (N-gain) KBK siswa baik secara keseluruhan maupun untuk 

setiap aspek, digunakan rumus sebagai berikut: 

N-gain = 
X ̅– Y̅ 

Z – Y̅
 X 100 

Keterangan : X̅ = rata-rata nilai posttest; Y̅ = rata-rata nilai pretest; Z = skor 

maksimum  

 

 

2. Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Pretestt dan Posttest 

Data kemampuan berpikir kritis  adalah berupa perbandingan nilai pretest 

dan posttest. Nilai pretest diambil pada pertemuan pertama setiap kelas, 

baik eksperimen maupun kontrol, sedangkan nilai posttest di akhir 

pertemuan kedua setiap kelas. Data pretest dan posttest pada kelas  

eksperimen dan kontrol diolah menggunakan rumus sebagai berikut:  
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S= 
R

N
x 100 

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 Kerja Siswa (LKS) 

Lembar kerja siswa digunakan selama proses pembelajaran sebagai data 

pendukung dalam menganalisis peningkatan KBK siswa. Kelas 

eksperimen menggunakan LKS berbasis masalah sedangkan kelas kontrol 

menggunakan LKS dengan metode diskusi. 

 

c. 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  memberi tanda (√ ) pada lembar 

observasi pada Tabel 2 sesuai dengan aspek yang telah ditentukan. 

Tabel 2. Lembar observasi aktivitas belajar siswa 

No Nama 

Skor Aspek Aktivitas Belajar Siswa 

A B C D 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

Dst              

Jumlah skor             

Skor maksimum             

Persentase             

Kriteria             

Sumber: dimodifikasi dari (Arikunto, 2009:183). 
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Keterangan skor aspek aktivitas belajar siswa:  

A. Memberikan penjelasan sederhana pada LKK (Mengorientasikan 

siswa untuk memfokuskan pertanyaan) 

Skor Keterangan 

0 Tidak memberikan penjelasan sederhana 

1 
Memberikan penjelasan sederhana namun kurang sesuai 

dengan topik pada LKK 

2 
Mampu memberikan penjelasan sederhana yang sesuai 

dengan topik pada LKK 

 

B. Mengamati, mempertimbangkan dan menjabarkan permasalahan dari 

informasi yang didapatkan pada LKK untuk membangun keterampilan 

dasar (Mengorganisasikan Siswa Untuk Belajar) 

Skor Keterangan 

0 

Siswa tidak Mengamati, mempertimbangkan dan 

menjabarkan permasalahan yang sesuai dengan topik 

pembicaraan pada LKK. 

1 

Siswa mengamati, mempertimbangkan dan menjabarkan 

permasalahan, namun kurang mempertimbangkan sehingga 

penjabaran dari permasalahan kurang sesuai dengan topik 

pada LKK. 

2 

Siswa mengamati, mempertimbangkan dan menjabarkan 

permasalahan dari informasi yang didapat sesuai dengan 

topik pada LKK. 

 

C. Membuat penjelasan lenih lanjut (Mengorientasikan siswa untuk 

mengidentifikasi sebuah asumsi) 

Skor Keterangan 

0 
Siswa tidak membuat penjelasan lebih lanjut yang sesuai 

dengan permasalahan yang diberikan pada LKK. 

1 
Siswa membuat penjelasan lebih lanjut namun kurang sesuai 

dengan permasalahan yang diberikan pada LKK. 

2 
Siswa membuat penjelasan lebih lanjut yang sesuai dengan 

permasalahan yang diberikan pada LKK. 

 

D. Membuat kesimpulan berdasarkan permasalahan (Membantu 

penyelidikan mandiri dan kelompok) 

Skor Keterangan 

0 
Siswa tida kmembuat kesimpulan yang sesuai dengan 

permasalahan yang diberikan 

1 
Siswa membuat kesimpulan namun kurang sesuai dengan 

permasalahan yang diberikan 

2 
Siswa membuat kesimpulan yang sesuai dengan 

permasalahan yang diberikan 
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F. Teknik Analisis Data 

 

Nilai pretestt, posttest, 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: 

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data dilakukan menggunakan uji Lilliefors dengan program 

SPSS versi 17. 

1) Hipotesis 

H0 = Sampel berdistribusi normal 

H1 = Sampel tidak berdistribusi normal 

2) Kriteria Pengujian 

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

yang lainnya (Pratisto, 2004: 5). 

 

b. Uji Kesamaan Dua Varians 

 Apabila masing masing data berdistribusi normal, maka dilanjutkan dengan 

uji kesamaan dua varians dengan menggunakan program SPSS versi 17. 

1) Hipotesis 

H0 = Kedua sampel mempunyai varians sama 

H1 = Kedua sampel mempunyai varians berbeda 

2) Kriteria Pengujian 

Dengan kriteria uji yaitu jika F hitung < Ftabel atau probabilitasnya> 0,05  
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maka H0 diterima, jika Fhitung > F tabel  atau probabilitasnya < 0,05 maka H0  

ditolak (Pratisto,2004: 71). 

 

c. Pengujian Hipotesis  

Apabila data yang diperoleh berdistribusi normal, maka dilakukan Uji 

perbandingan atau uji-t 

a. Hipotesis  

Ho = Kedua sampel tidak berbeda signifikan 

H1  = Kedua sampel berbeda signifikan 

b. Kriteria Uji  

a. Jika t hitung < t tabel maka H0 diterima 

b. Jika t hitung > t tabel maka H0 ditolak (Pratisto. 2004:36). 

 

Jika H0 ditolak, dalam arti sampel berbeda signifikan, maka dilakukan uji-t2. 

a. Hipotesis  

Ho = Rata-rata pretest pada eksperimen sama dengan kontrol 

H1  = Rata-rata pretest pada eksperimen lebih tinggi daripada kontrol 

 b. Kriteria Uji 

a. Jika t hitung < t tabel maka H0 diterima 

b. Jika t hitung > t tabel maka H0 ditolak (Pratisto. 2004:36). 

Apabila data yang diperoleh tidak berdistribusi normal, maka dilakukan 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 



42 

 

 

c. Kriteria Uji  

a. Jika p-value> 0,05 maka terima H0 

b. Jika p-value< 0,05 maka tolak H0 (Pratisto. 2004:36). 

 

d. Mendeskripsikan KBK siswa 

Data KBK siswa pada materi ciri-ciri makhluk hidup didapat dari hasil pretest 

dan posttest diakhir pertemuan, dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Adapun 

langkah-langkahnya adalah sebagai berikut.  

1) Menjumlahkan skor seluruh siswa. 

2) Menghitung kemampuan berpikir kritis siswa melalui skor pretest dan 

posttest dengan rumus berikut: 

P =  
∑ 𝑝𝑘𝑛

𝑘=1

𝑛
 x 100% 

Keterangan:  P = persentase berpikir kritis siswa per aspek; pk = persentase 

berpikir kritis indikator ke-k; k = 1,2,3,...,n; n = banyaknya 

indikator per aspek.  

(Pritasari, 2011:51-52). 

 

Menghitung persentase skor tiap indikator dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3. Deskripsi Kemampuan Berpikir Kritis Siswa 

No Nama 

Indikator Kemampuan Berpikir 

Kritis Siswa pk n Kriteria 

A B C D 

1         

2         

3         

dst         

Jumlah     

P     

Kriteria     

Keterangan:   A = Memberikan penjelasan sederhana; B = Membangun keterampilan 

dasar; C = Memberikan penjelasan lanjut; D = Menyimpulkan. 
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e. Pengolahan Data Aktivitas Siswa 

Data aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung merupakan data 

yang diambil melalui observasi. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan 

indeks aktivitas siswa. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu:  

1)  Menghitung persentase aktivitas menggunakan rumus: 

𝑋 ̅= 
∑ 𝑥𝑖

𝑛
 x 100% 

Keterangan:  𝑋 ̅= Rata-rata skor aktivitas siswa; ∑ 𝑥𝑖 = Jumlah skor 

aktivitas yang diperoleh; 𝑛 = Jumlah skor aktivitas 

maksimum (Sudjana, 2002:69) 

 

2)  Menafsirkan atau menentukan kategori Persentase Aktivitas Siswa sesuai 

kriteria pada Tabel 4. 

 Tabel 4. Kriteria persentase aktivitas 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) 

  

 

 

 


