
III. METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2012 di SMP Negeri 13

Bandar Lampung.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII semester ganjil

SMP Negeri 13 Bandar Lampung tahun pelajaran 2012/2013 yang terdiri dari

sebelas kelas. Dari seluruh populasi yang ada diambil dua kelas sebagai

sampel penelitian dengan menggunakan teknik cluster random sampling yaitu

populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-

kelompok individu atau cluster misalnya kelas sebagai cluster (Margono,

2005: 127).  Dimana kelas tersebut terdiri dari satu kelas eksperimen yaitu

kelas VIII E dan satu kelas kontrol yaitu kelas VIII C. Teknik sampling yang

digunakan adalah cluster random sampling, karena di dalam pengambilan

sampel, peneliti memilih secara acak kelas yang akan dijadikan sampel

(Arikunto, 2006:134).
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C. Desain Penelitian

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain pretest-postest

nonequivalen group.  Kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol

menggunakan kelas yang ada dan satu level dengan kondisi yang homogen.

Kelas eksperimen diberi perlakuan dengan model pembelajaran kooperatif

tipe STAD, sedangkan kelas kontrol tanpa menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe STAD tetapi menggunakan model pembelajaran langsung

dengan diskusi. Hasil pretest dan postest pada kedua kelompok subyek

dibandingkan.  Struktur desain penelitian ini adalah sebagai berikut :

I O1 X                               O2

II O1 C O2

Gambar 2. Desain pretest postest tak ekuivalen

Keterangan :
I = Kelompok eksperimen,
II = Kelompok kontrol,
O1 = Pretest,
O2 = Postest,
X = Perlakuan eksperimen (model pembelajaran kooperatif tipe STAD),
C = Perlakuan kontrol (modifikasi dari Purwanto, 2007: 90).

D. Prosedur Penelitian

Penelitian ini terdiri dari dua tahap, yaitu prapenelitian dan pelaksanaan

penelitian.  Adapun langkah-langkah dari tahapan tersebut adalah sebagai

berikut :

1. Prapenelitian

Kegiatan yang dilakukan pada prapenelitian adalah:
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a. Membuat surat izin penelitian pendahuluan untuk observasi ke

sekolah.

b. Mengadakan observasi ke sekolah tempat diadakannya penelitian

untuk mendapatkan informasi tentang keadaan sekolah dan kelas yang

akan diteliti.

c. Menetapkan sampel penelitian untuk kelas eksperimen dan kelas

kontrol.

d. Mengambil data yang akan digunakan sebagai acuan dalam

pembuatan kelompok.

e. Membentuk kelompok siswa dengan cara membagi siswa dalam

kelompok kecil, masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 siswa.

Kelompok bersifat heterogen, dibentuk berdasarkan nilai akademik

siswa, dan jenis kelamin.

f. Membuat perangkat pembelajaran yang terdiri dari silabus, Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

g. Membuat lembar catatan lapangan atau lembar observasi kegiatan

belajar mengajar.

h. Membuat Lembar Kerja Siswa (LKS) kelompok untuk masing-masing

pertemuan.

i. Membuat instrumen penelitian yaitu soal pretest/postest berupa soal-

soal pilihan jamak dengan alasan.
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2. Pelaksanaan Penelitian

Mengadakan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan model

pembelajaran kooperatif tipe STAD untuk kelas eksperimen dan model

pembelajaran langsung dengan diskusi untuk kelas kontrol.  Penelitian ini

dilaksanakan sebanyak tiga kali pertemuan dan pada setiap kali pertemuan

waktunya adalah 2x40 menit. Pertemuan pertama membahas materi

mengenai struktur dan fungsi organ-organ pernapasan pada sistem

pernapasan manusia. Pertemuan kedua membahas materi mengenai

mekanisme pernapasan pada manusia. Dan pertemuan ketiga membahas

materi tentang kelainan/penyakit yang menyerang organ-organ sistem

pernapasan manusia, demikian pula dengan kelas kontrol. Pretest

diberikan di awal pembelajaran, sedangkan postest diberikan setelah

pembelajaran berakhir di pertemuan ketiga.

Adapun langkah-langkah pembelajarannya adalah sebagai berikut:

1. Kelas Eksperimen (menggunakan model pembelajaran kooperatif

tipe STAD)

a) Pendahuluan

1) Guru membacakan Standar Kompetensi (SK), Kompetensi

Dasar (KD), dan indikator pembelajaran.

2) Guru memberikan tes kemampuan awal (pretest) berupa soal

pilihan jamak dengan alasan mengenai struktur dan fungsi

organ-organ pernapasan pada manusia; mekanisme pernapasan

pada manusia; kelainan dan penyakit yang dapat terjadi pada

organ-organ sistem pernapasan manusia.
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3) Guru memberikan motivasi dengan cara mengajukan

pertanyaan kepada siswa.

Pertemuan I

 Motivasi :

Guru meminta siswa untuk memegang hidungnya masing-

masing, dan mengajukan pertanyaan digunakan untuk apa

hidung itu? Mengapa kita bisa membedakan wewangian

dan bau tidak sedap? Lalu apa yang terjadi jika kita tidak

memiliki hidung?

Pertemuan II

 Motivasi :

Guru meminta siswa untuk meletakan telunjuk tangannya

dibawah hidung dengan menutup mulut lalu siswa diminta

untuk menghirup udara dan menghembuskannya. “Apakah

kalian merasakan ada udara yang masuk dan keluar?

Bagaimana udara luar dapat masuk ke dalam sistem

pernapasan kita?”

Pertemuan III

 Motivasi :

“Apa yang akan terjadi jika kalian terlalu lama berada di

tempat yang dipenuhi dengan asap rokok? Apakah

pernapasan kalian terganggu?”

4) Guru memberikan apersepsi dengana cara mengajukan

pertanyaan kepada siswa
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Pertemuan I :

Sebutkan organ-organ penyusun sistem pernapasan pada

manusia ? (hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus,

alveolus).

Pertemuan II :

Guru memberikan penegasan kepada siswa bahwa udara luar

dapat masuk karena adanya perbedaan tekanan antara rongga

dada dan udara luar. “Bagaimana hal tersebut dapat terjadi?”.

Untuk itu kita perlu mempelajari mekanisme pernapasan.

Pertemuan III :

Sebutkan apa saja bahaya yang ditimbulkan akibat merokok?

Mengapa rokok berbahaya? Apa saja yang terkandung dalam

rokok sehingga membahayakan tubuh kita? Penyakit apa yang

mungkin timbul?

b) Kegiatan inti

1) Guru membagi siswa dalam kelompok kecil, masing-masing

kelompok terdiri dari 4-5 siswa.  Kelompok bersifat heterogen,

dibentuk berdasarkan nilai akademik siswa dan jenis kelamin.

2) Guru menyajikan charta dan gambar struktur organ pada

sistem pernapasan manusia dan menjelaskan fungsi setiap

organ pada sistem pernapasan manusia (pertemuan I),

mekanisme pernapasan manusia (pertemuan II), dan bentuk

organ-organ pernapasan yang mengalami kelainan/penyakit

(pertemuan III).
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3) Guru membagikan LKS dan membimbing siswa dalam

kelompoknya untuk mendiskusikan permasalahan berdasarkan

charta dan gambar yang telah disajikan.

4) Guru memberikan kesempatan pada kelompok 1 dan 2 untuk

mempresentasikan hasil diskusi kelompok pada pertemuan I;

kelompok 3 dan 4 pada pertemuan II; kelompok 5 dan 6 pada

pertemuan III.

5) Guru memberikan penghargaan seperti ”super team”, ”great

team”, dan ”goood team”.  Penilaian ini berdasarkan prestasi

belajar yang dicapai anggota kelompoknya. Penilaian ini akan

menjadi motivator siswa untuk mendapatkan nilai yang lebih

baik.

c) Penutup

1) Guru bersama siswa membahas hasil presentasi dan

membimbing siswa menyimpulkan materi yang telah

dipelajari.

2) Guru memberikan tes akhir (postest) dimana soalnya sama

dengan soal yang diberikan pada tes awal.

3) Guru menginformasikan materi untuk pertemuan selanjutnya.

2. Kelas Kontrol

a) Pendahuluan

1) Guru membacakan Standar Kompetensi (SK), Kompetensi

Dasar (KD), dan indikator pembelajaran.
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2) Guru memberikan tes kemampuan awal (pretest) mengenai :

struktur dan fungsi organ-organ pernapasan pada manusia;

mekanisme pernapasan pada manusia; kelainan dan penyakit

apa saja yang dapat menyerang organ-organ pernapasan

manusia.

3) Guru memberikan motivasi dengan cara mengajukan

pertanyaan kepada siswa.

Pertemuan I

 Motivasi :

Guru meminta siswa untuk memegang hidungnya masing-

masing, dan mengajukan pertanyaan digunakan untuk apa

hidung itu? Mengapa kita bisa membedakan wewangian

dan bau tidak sedap? Lalu apa yang terjadi jika kita tidak

memiliki hidung?

Pertemuan II

 Motivasi :

Guru meminta siswa untuk meletakan telunjuk tangannya

dibawah hidung dengan menutup mulut lalu siswa diminta

untuk menghirup udara dan menghembuskannya. “Apakah

kalian merasakan ada udara yang masuk dan keluar?

Bagaimana udara luar dapat masuk ke dalam sistem

pernapasan kita?”
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Pertemuan III

 Motivasi :

“Apa yang akan terjadi jika kalian terlalu lama berada di

tempat yang dipenuhi dengan asap rokok? Apakah pernapasan

kalian terganggu?”

4) Guru memberikan apersepsi dengan cara mengajukan

pertanyaan kepada siswa

Pertemuan I :

Sebutkan organ-organ penyusun sistem pernapasan pada

manusia ? (hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus,

alveolus).

Pertemuan II :

Guru memberikan penegasan kepada siswa bahwa udara luar

dapat masuk karena adanya perbedaan tekanan antara rongga

dada dan udara luar. “Bagaimana hal tersebut dapat terjadi?”.

Untuk itu kita perlu mempelajari mekanisme pernapasan.

Pertemuan III :

Sebutkan apa saja bahaya yang ditimbulkan akibat merokok?

Mengapa rokok berbahaya? Apa saja yang terkandung dalam

rokok sehingga membahayakan tubuh kita? Penyakit apa yang

mungkin timbul?

b) Kegiatan inti

1) Guru membagi siswa dalam kelompok kecil, masing-masing

kelompok terdiri dari 4-5 orang.
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2) Guru membagikan LKS dan menginstruksikan siswa untuk

mengerjakannya. Setiap  kelompok mendapat LKS yang berisi

permasalahan untuk didiskusikan. Pada pertemuan I, guru

meminta siswa melakukan diskusi tentang struktur dan fungsi

organ-organ sistem pernapasan pada manusia. Pada pertemuan

II, guru meminta siswa melakukan diskusi tentang mekanisme

pernapasan pada manusia. Pada pertemuan III guru meminta

siswa melakukan diskusi tentang kelainan/penyakit yang

menyerang organ-organ pada sistem pernapasan manusia

3) Guru berkeliling untuk membimbing siswa dalam memahami

dan mengerjakan bahan LKS.

4) Guru memilih beberapa kelompok untuk mempresentasikan

hasil diskusi.

5) Guru membahas (mengevaluasi) masalah-masalah yang ada

dalam LKS yang belum dapat dipecahkan oleh siswa.

c) Penutup

1) Guru membimbing siswa menyimpulkan materi yang telah

dipelajari.

2) Guru memberikan postest (tes kemampuan akhir) untuk materi

pokok sistem pernapasan pada manusia.

3) Guru memberikan informasi mengenai materi untuk pertemuan

berikutnya.
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E. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis dan teknik pengambilan data pada penelitian ini adalah :

1. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data

kualitatif. Data kuantitatif berupa nilai pretest dan postest IPA biologi

siswa. Kemudian dihitung selisih antara nilai pretest dan postest, sehingga

diperoleh gain score. N-gain kemudian diolah dan dianalisis secara

statistik menggunakan program SPSS 17.

Data kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan

aktivitas siswa selama pembelajaran. Dalam penelitian ini, data aktivitas

siswa digunakan sebagai data penunjang.  Data aktivitas siswa ini

diperoleh dari observasi yang dilakukan pada setiap pertemuan oleh dua

orang observer. Lembar observasi berisi semua aspek aktivitas siswa yang

diamati selama proses pembelajaran berlangsung.

2. Teknik Pengambilan Data

Data diambil dengan menggunakan instrumen penelitian berupa nilai

pretest yang diambil pada pertemuan pertama dan postest diambil pada

pertemuan ketiga.  Nilai pretest diambil sebelum pembelajaran pada

pertemuan pertama baik pada kelas eksperimen maupun pada kelas

kontrol, sedangkan nilai postest diambil setelah akhir pembelajaran pada

pertemuan ketiga baik pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol.
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Bentuk soal yang diberikan adalah berupa soal pilihan jamak dengan

alasan dimana sudah terdapat empat alternatif pilihan jawaban, dengan

jumlah sebanyak lima belas soal.  Soal pretest maupun postest memiliki

bentuk dan jumlah yang sama. Untuk menghitung nilai pretest dan postest

digunakan teknik penskoran sebagai berikut :

100X
N

R
Skor 

Keterangan :
Skor = nilai yang diharapkan (dicari)
R = jumlah skor yang di peroleh
N = jumlah skor maksimal (Purwanto, 2008 : 102)

Untuk mendapatkan N-gain dengan menggunakan formula Hake (dalam

Sudijono, 1996: 215) sebagai berikut:

100X
YZ

YX
gainN






Keterangan  :    X = nilai postest
Y = nilai pretest
Z = skor maksimum

Data aktivitas siswa diperoleh melalui lembar observasi  aktivitas siswa

yang berisi semua aspek kegiatan yang diamati pada saat proses

pembelajaran.  Setiap siswa diamati poin kegiatan yang dilakukan dengan

cara  memberi tanda (√ ) pada lembar observasi sesuai dengan aspek yang

telah ditentukan.  Aspek yang diamati yaitu: 1) kemampuan

mengemukakan pendapat/ide, 2) kemampuan bertanya, 3) bekerjasama

dengan tean dalam menyelesaikan tugas kelompok, 4) bertukar informasi

dan 5) mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Lembar observasi yang
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digunakan dalam pengambilan data aktivitas siswa pada saat pembelajaran

adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Lembar observasi aktivitas siswa

No. Nama
Aspek yang diamati

XiA B C D E
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1
2

dst..
Jumlah (Xi)

Keterangan :  X = persentase aktivitas siswa; ∑Xi = Jumlah skor yang
diperoleh; n = Jumlah skor maksimum (2) (Sudjana, 2002 : 69)

Kriteria penilaian:
A. Mengemukakan pendapat/ide

1. Tidak mengemukakan pendapat/ ide (diam saja)
2. Mengemukakan pendapat/ ide namun tidak sesuai dengan

pembahasan pada materi pokok sistem pernapasan
3. Mengemukakan pendapat/ ide sesuai dengan pembahasan pada

materi pokok sistem pernapasan
B. Kemampuan bertanya

1. Tidak mengajukan pertanyaan
2. Mengajukan pertanyaan, tetapi tidak mengarah pada permasalahan

pada materi pokok sistem pernapasan
3. Megajukan pertanyaan yang mengarah dan sesuai dengan

permasalahan pada materi pokok sistem pernapasan
C. Bekerjasama dengan teman dalam menyelesaikan tugas kelompok

1. Tidak bekerjasama dengan teman (diam saja)
2. Bekerjasama dengan anggota kelompok tetapi tidak sesuai dengan

permasalahan pada LKS materi pokok sistem pernapasan
3. Bekerjasama dengan semua anggota kelompok sesuai dengan

permasalahan pada LKS materi pokok sistem pernapasan
D. Bertukar informasi

1. Tidak berkomunikasi secara lisan dalam bertukar pendapat dengan
anggota kelompok (diam saja)

2. Berkomunikasi secara lisan dengan anggota kelompok tetapi tidak
sesuai dengan permasalahan sistem pernapasan dalam LKS

3. Berkomunikasi secara lisan dalam bertukar pendapat untuk
memecahkan permasalahan pada LKS sesuai dengan materi sistem
pernapasan.

E. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok
1. Siswa dalam kelompok kurang dapat mempresentasikan hasil

diskusi kelompok secara sistematis, dan tidak dapat menjawab
pertanyaan.
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2. Siswa dalam kelompok kurang dapat mempresentasikan hasil
diskusi kelompok dengan secara sistematis, dan menjawab
pertanyaan dengan benar.

3. Siswa dalam kelompok dapat mempresentasikan hasil diskusi
secara sistematis, dan menjawab pertanyaan dengan benar.

Data aktivitas siswa selama proes pembelajaran berlangsung merupakan

data yang diambil melalui observasi.  Data tersebut dianalisis dengan

menggunakan indeks aktivitas siswa dengan menghitung rata–rata skor

aktivitas siswa menggunakan rumus sebagai berikut:

%100x
n

x
X i

Keterangan : X =  Rata-rata skor aktivitas siswa
∑xi = Jumlah skor yang diperoleh
n =  Jumlah skor maksimum (Sudjana, 2002:69)

Menafsirkan atau menentukan kategori indeks aktivitas siswa sesuai

klasifikasi pada tabel berikut :

Tabel 2. Kategori aktivitas siswa

Poin Kriteria
0,0

30,00
55,00
75,00
90,00

–
–
–
–
–

29,99
54,99
74,99
89,99
100

Sangat rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat tinggi

(Dimodifikasi dari Hake dalam Belina, 2008:37).

F. Teknik Analisis Data

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 yang dicari dengan

menggunakan software SPSS 17, sebelumnya dilakukan uji prasyarat berupa:
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1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas berfungsi untuk mengetahui sebaran data yang tersebar

antara nilai yang paling tinggi sampai nilai yang paling rendah pada

sampel.  Uji normalitas data dilakukan dengan uji Lilliefors menggunakan

program SPSS versi 17.

a. Hipotesis

H0 : Sampel berdistribusi normal
H1 : Sampel tidak berdistribusi normal

b. Kriteria Pengujian

Terima H0 Jika Lhitung < Ltabel dan tolak H0 jika Lhitung > Ltabel (Sudjana,
2002:466) atau terima H0 jika p-value > 0,05, tolak H0 untuk harga
yang lainnya (Nurgiantoro, Gunawan, dan Marzuki, 2002:118).

2. Kesamaan Dua Varians

Apabila masing-masing data berdistribusi normal, maka dilanjutkan

dengan uji kesamaan dua varian dengan menggunakan program SPSS

versi 17.

a. Hipotesis

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

b. Kriteria Uji

 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, 2004:13)

3. Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis digunakan uji t yang meliputi uji kesamaan dua

rata-rata dan uji perbedaan dua rata-rata atau menggunakan uji U. Uji t
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digunakan apabila sampel berdistribusi normal, sedangkan uji Mann-

Withney U digunakan apabila sampel tidak berdistribusi normal. Uji

hipotesis dilakukan dengan menggunakan program SPSS 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 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)

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 –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).

b. Uji hipotesis dengan uji Mann-Withney U

Uji Mann-Withney U ini dilakukan apabila data sampel pada uji

normalitas tidak berdistribusi normal.

H0 : µ1 = µ2

H1 : µ1 ≠  µ2
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1. Hipotesis

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

2. Kriteria Uji

H0 ditolak jika sig < 0,05, dalam hal lainnya H0 diterima.


