
BAB III
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Februari 2011 di SD Negeri 1

Gebang, Kecamatan Punduh Pedada, Kabupaten Pesawaran.

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan tingkat eksplanasinya, penelitian ini tergolong penelitian

komparatif dengan pendekatan eksperimen. Penelitian komparatif adalah

sauatu penelitian yang bersifat membandingkan. Menguji hipotesis

komparatif berarti menguji parameter populasi yang berbentuk

perbandingan (Sugiyono, 2005: 115). Metode ini dipilih karena sesuai

dengan tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu mengetahui perbedaan

suatu variabel, yaitu pengetahuan dan sikap siswa.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan eksperimen yaitu suatu

penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap

variabel lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat (Sugiono, 2005:

7). Metode eksperimen yang digunakan adalah metode eksperimental

semu (quasi eksperimental design). Penelitian eksperimen semu dapat

diartikan sebagai penelitian yang mendekati eksperimen. Bentuk penelitian
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ini banyak digunakan di bidang ilmu pendidikan atau penelitian lain

dengan subjek yang diteliti adalah manusia (Sukardi, 2009:16).

Penelitian ini merupakan eksperimen di bidang pendidikan sehingga dapat

didefinisikan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menilai pengaruh

suatu perlakuan, tindakan, treatment pendidikan terhadap tingkah laku

siswa atau menguji hipotesis tentang ada tidaknya pengaruh tindakan

tersebut dibandingkan dengan tindakan lain. Berdasarkan tindakan tersebut

maka tujuan umum penelitian eksperimen adalah untuk penelitian

pengaruh dari suatu perlakuan tertentu terhadap gejala suatu kelompok

tertentu dengan kelompok lain yang menggunakan perlakuan yang

berbeda.

Penelitian ini bersifat quasi eksperimen dengan pola Penelitian ini bersifat

quasi eksperimen dangan pola non-equifalent cantrol group design.

Penelitian quasi eksperimen dapat diartikan sebagai penelitian yang yang

mendekati eksperimen atau eksperimen semu. Bentuk penelitian ini

banyak digunakan di bidang ilmu pendidikan atau penelitian lain dengan

subjek yang diteliti adalah manusia (Sukardi, 2003: 16).

Kelompok sampel ditentukan secara random. kelas VIA melaksanakan

model pembelajaran kooperatif tipe STAD sebagai kelas eksperimen dan

kelas VIB melaksanakan model pembelajaran koooperatif tipe GI sebagai

kelas pembanding.
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Adapun jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

eksperimen yaitu penelitian yang mengungkapkan hubungan antara 2

variabel/lebih atau mencari pengaruh suatu variabel terhadap variabel

lainnya (Ibrahim dan Sudjana, 1990 : 70). Penelitian ini dilakukan dengan

rancangan/desain Control group pre-test post- test untuk menguji hipotesis

dengan rancangan penelitian dimana kedua sampel diberi perlakuan

berbeda yaitu sebagai berikut :

Subjek Pengukuran
(Pre-test)

Perlakuan Pengukuran
(Pos-test)

AR O X1 O1

BR O X2 O1

Ket:

AR dan BR : Kelas A dan Kelas B yang dilakukan secara acak dalam

menentukan model kooperatif STAD dan GI.

O : Pelaksanaan tes awal (pre-test) pada kedua kelompok sampel

O1 : Pelaksanaan tes akhir (Pos-test) pada kedua kelompok sampel

X : Kegiatan belajar mengajar pada kelas A dengan menggunakan

model koopertif STAD dan kegiatan belajar mengajar pada

kelas B dengan menggunakan model kooperatif GI.
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C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian pada suatu wilayah

penelitian. Sampel adalah bagian dari jumlah populasi yang akan diteliti

(Arikunto, 2002 : 15). Lokasi penelitian adalah Sekolah Dasar Negeri 1

Gebang. Populasi penelitian adalah SD Negeri 1 Gebang. Sampel

penelitian dilakukan secara purposive random sampling yaitu

penyampelan dipilih berdasarkan penilaian atau kriteria tertentu dan

dilakukan secara acak. Penelitian ini termasuk penelitian populasi dimana

subjek penelitian meliputi siswa yang terdapat di dalam populasi

(Arikunto, 2002 : 20). Sampel penelitian ini adalah kelas VI SD Negeri 1

Gebang dikarenakan memiliki dua kelas, mengapa kelas VI yang diambil

kerena mereka memperoleh materi pelestarian mahluk hidup yang

berkaitan dengan konservasi mangrove. Untuk menentukan kelas VIA atau

kelas VIB yang mendapatkan model kooperatif STAD atau GI maka

dilakukan secara acak dengan undian. Sampel penelitian adalah 60 siswa

dimana 30 siswa untuk kelas VIA dan 30 siswa untuk kelas VIB.

D. Prosedur Penelitian

Penelitian ini terdiri dari dua tahap, yaitu prapenelitian dan pelaksanaan

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

Kegiatan yang dilakukan pada prapenelitian sebagai berikut :

a. Membuat surat izin penelitian ke sekolah tempat diadakannya

penelitian.

b. Mengadakan observasi ke sekolah tempat diadakannya penelitian,

untuk mendapatkan informasi tentang keadaan kelas yang akan

menjadi subjek penelitian.

c. Menetapkan sampel penelitian untuk kelas eksperimen dan kelas

kontrol.

d. Membuat perangkat pembelajaran yang terdiri dari Silabus, Rencana

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

e. Membuat instrumen penelitian yaitu soal pretes/postes, dan lembar

angket sikap.

f. Melakukan uji ahli pada soal pretes/postes.

g. Membentuk kelompok diskusi bersifat heterogen pada kelas

eksperimen dan kontrol berdasarkan nilai akademik siswa semester

genap. Setiap kelompok terdiri dari 4 - 5 siswa.

2. Pelaksanaan Penelitian

Kegiatan penelitian dilaksanakan dengan menerapkan PBM open-ended

untuk kelas eksperimen dan PBM non open-ended untuk kelas kontrol.

Penelitian ini dilaksanakan sebanyak dua kali pertemuan dengan langkah-

langkah pembelajaran sebagai berikut.
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Kelas Eksperimen (Model Pembelajaran STAD)

a. Kegiatan Awal

1) Siswa mengerjakan soal tes awal (pretes) dalam bentuk pilihan

ganda untuk materi pokok pelestarian makhluk hidup tentang

konservasi mangrove.

2) Apersepsi dilakukan oleh siswa dengan memperhatikan

penjelasan guru, ”mempelajari materi tentang konservasi

mangrove”. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan

pelestarian makhluk hidup, penyelamatan, dan pemanfaatan.

3) Siswa memperoleh motivasi dari guru, ”Dengan mempelajari

materi ini kita dapat mengetahui nilai/manfaat suatu

keanekaragaman hayati Indonesia serta pentingnya usaha

pelestariannya, sehingga keberlangsungan keanekaragaman

hayati Indonesia akan tetap terjaga dan menjadi warisan

berharga bagi generasi mendatang”.

b. Kegiatan Inti

1. Guru membagi siswa menjadi 8 kelompok, masing-masing

kelompok beranggotakan 4-5 orang siswa. Tiap kelompok

terdiri dari anggota yang heterogen, baik dari segi jenis kelamin

(laki-laki dan perempuan) dan segi kemampuan (tinggi, sedang

dan rendah). Siswa duduk berkumpul di kelompoknya masing-

masing.

2. Guru menyampaikan materi tentang hutan mangrove dan zonasi

hutan mangrove.
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3. Guru memberi materi diskusi kepada setiap kelompok untuk

dibahas bersama oleh setiap kelompok. Materi diskusi berbentuk

soal.

4. Masing-masing kelompok membahas materi atau soal yang

diberikan oleh guru secara kooperatif, guru mengamati aktivitas

siswa dalam kelompok dan membantu siswa jika menemui

kesulitan.

5. Setelah diskusi selesai, salah satu siswa dalam setiap kelompok

sebagai perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi.

c. Kegiatan Penutup

1) Siswa mengejakan post-tes.

2) Siswa membuat simpulan/rangkuman materi yang telah

dipelajari dengan bimbingan guru.

3) Siswa mengerjakan pekerjaan rumah.

Kelas Kontrol (Model Pembelajaran GI)

a. Kegiatan Awal

1. Siswa mengerjakan soal tes awal (pretes) dalam bentuk pilihan

ganda untuk materi pokok pelestarian makhluk hidup tentang

konservasi mangrove.

2. Apersepsi dilakukan oleh siswa dengan memperhatikan

penjelasan guru, ”mempelajari materi tentang konservasi
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mangrove”. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan

pelestarian makhluk hidup, penyelamatan, dan pemanfaatan.

3. Siswa memperoleh motivasi dari guru, ”Dengan mempelajari

materi ini kita dapat mengetahui nilai/manfaat suatu

keanekaragaman hayati Indonesia serta pentingnya usaha

pelestariannya, sehingga keberlangsungan keanekaragaman

hayati Indonesia akan tetap terjaga dan menjadi warisan

berharga bagi generasi mendatang”.

b. Kegiatan Inti

1. Guru membagi siswa menjadi 8 kelompok, masing-masing

kelompok beranggotakan 4-5 orang siswa. Tiap kelompok

terdiri dari anggota yang heterogen, baik dari segi jenis kelamin

(laki-laki dan perempuan) dan segi kemampuan (tinggi, sedang

dan rendah). Siswa duduk berkumpul di kelompoknya masing-

masing dan mencatat ketua kelompoknya dan penyaji pada

setiap kelompok.

2. Guru menyampaikan topik materi tentang hutan mangrove dan

zonasi hutan mangrove.

3. Guru memanggil ketua kelompok untuk memilih subtopik

materi pelajaran.

4. Siswa mendiskusikan subtopik materi pelajaran yang telah

dipilih dengan teman satu kelompoknya, menganalisis dan

mensintesis berbagai informasi dan merencanakan agar dapat
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diringkaskan dalam suatu penyajian yang menarik di depan

kelas.

5. Guru meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil

investigasi kelompok mereka. Setiap kelompok

mempresentasikan hasilnya dan menjawab pertanyaan-

pertanyaan dari kelompok lain.

c. Kegiatan Penutup

1) Siswa mengerjakan post-tes

2) Siswa membuat simpulan/rangkuman materi yang telah

dipelajari dengan bimbingan guru.

3) Siswa diberikan pekerjaan rumah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Instrumen untuk memperoleh data pengetahuan dan sikap dalam penelitian

ini adalah lembar tes dan angket. Lembar tes dan angket yang akan

digunakan dirujuk dari Modul Pegangan Guru Mengenal Jenis mangrove.

Tes merupakan sederet pertanyaan atau latihan atau alat lain yang

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi,

kemampuan atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok (Arikunto,

2002). Lembar tes digunakan untuk mengukur pencapaian pengetahuan

siswa setelah mempelajari sesuatu. Tes yang digunakan peneliti adalah tes

tertulis yaitu tes yang digunakan dengan serangkaian daftar pertanyaan

atau tugas secara tertulis dan jawabannya secara tertulis. Adapun bentuk

dari tes yang akan diberikan adalah objektif berupa pilihan ganda yang
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terdiri atas 40 butir pertanyaan dengan 4 pilihan. Tes dilakukan 2 kali

yaitu tes awal (pretes) dan tes akhir (postes). Pre-tes dilakukan untuk

mengetahui pengetahuan awal siswa dan pos-tes dilakukan untuk

mengukur sejauh mana proses pembelajaran yang diberikan dapat

dipahami oleh siswa.

Hasil Pretes-Postes

Dari data nilai hasil skor test pada pembelajaran konservasi mangrove

yang menggunakan model kooperatif STAD dan GI diperoleh nilai rata-

rata hasil skor test pada kelas VIA (pembelajaran yang menggunakan

model kooperatif STAD) dan kelas VIB (pembelajaran yang

menggunakan model kooperatif GI) yang dapat disajikan pada tabel 3.1

Tabel 5.1 Nilai rata-rata pengetahuan siswa kelas VIA (pembelajaran yang
menggunakan model kooperatif STAD ) dan kelas VIB (pembelajaran
yang menggunakan model kooperatif GI)

Kelas N
Rata-rata Nilai Test Selisih rata-rata

(Δ) nilai test
Pre-Test Post-Test

VIA (model
kooperatif STAD)

VIB (model
kooperatif GI)
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Hasil Angket

Dari data nilai hasil pengisian angket setelah dilakukannya

pembelajaran konservasi mangrove yang menggunakan model

kooperatif STAD dan diperoleh nilai rata-rata hasil skor angket pada

kelas VIA dan kelas VIB yang di sajikan pada tabel 3.2.

Tabel 5.2 Distribusi nilai sikap siswa kelas VIA (pembelajaran yang
menggunakan model kooperatif STAD)

Interval Kategori f %
47 - 50 rendah
51 - 54 sedang
55 - 59 tinggi

Jumlah

Tabel 5.3 Daftar Nama Siswa Kelas VIA
(Kelas Eksperimen/Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD)

No. Induk
1. 8595
2. 8596
3. 8597
4. 8598
5. 8599
6. 8600
7. 8601
8. 8602
9. 8603
10. 8604
11. 8605
12. 8606
13. 8607
14. 8608
15. 8609
16. 8610
17. 8611
18. 8612
19. 8613
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20. 8614
21. 8615
22. 8616
23. 8617
24. 8618
25. 8619
26. 8620
27. 8621
28. 8623
29. 8624
30. 8625

Tabel 5.4 Distribusi nilai sikap siswa kelas VIB (pembelajaran yang
menggunakan model kooperatif GI)

Interval Kategori f %
42 - 44 rendah
45 - 47 sedang
48 - 50 tinggi

Jumlah

Tabel 5.5 Daftar Nama Siswa Kelas VIB
(Kelas Kontrol/Model Pembelajaran Kooperatif Tipe GI)

No. Induk
1. 8554
2. 8555
3. 8556
4. 8557
5. 8558
6. 8559
7. 8560
8. 8562
9. 8563
10. 8564
11. 8565
12. 8566
13. 8567
14. 8568
15. 8569
16. 8570
17. 8571
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18. 8572
19. 8573
20. 8574
21. 8575
22. 8576
23. 8577
24. 8578
25. 8579
26. 8580
27. 8581
28. 8582
29. 8583
30. 8584

Angket merupakan butir-butir pertanyaan tertulis yang digunakan untuk

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang

pribadinya atau hal-hal yang diketahuinya. Angket diberikan bersamaan

dengan pelaksanaan pos-tes. Tujuan dari pemberian angket ini adalah

untuk mengetahui apakah setelah mengalami proses pembelajaran

menggunakan model kooperatif STAD dengan GI tentang konservasi

mangrove terjadi perubahan sikap pada siswa kelas VI Sekolah Dasar.

Angket yang digunakan peneliti bersifat tertutup karena telah tersedia

pertanyaan-pertanyaan dan siswa memilih jawaban yang disediakan.

Adapun butir angket yang akan diberikan kepada siswa kelas VI setelah

pembelajaran konservasi mangrove adalah berjumlah 15 butir.
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ANGKET SIKAP

Tabel 5.6. Angket Sikap

Variabel Indikator  Sikap Butir Angket SS S TS STS

Sikap Mengenal dan
mencintai
tumbuhan
mangrove

1.Mangrove adalah tumbuhan
yang tidak ada manfaatnya

2.Mempelajari mangrove
menumbuhkan rasa cinta
dan peduli pada lingkungan

3.Sebaiknya mangrove
ditebang saja

4.Pohon mangrove bisa
dijadikan untuk kayu bakar

5.Mangrove hanya sebagai
perusak bagi tumbuhan lain

Melindungi dan
Menjaga

1.Apabila menemukan
tumbuhan mangrove
sebaiknya dijaga dan
dilindungi

2.Mangrove lebih baik
ditebang dan dijadikan
tambak

3.Mangrove dapat mencegah
naiknya air laut ke daratan

4.Mangrove tempat ikan
berlindung dan mencari
makan

5.Pohon mangrove dapat
dimanfaatkan kayunya dan
dapat dijual

Melakukan
Konservasi

1.Apabila mangrove ditebang
maka akan terjadi Tsunami

2.Banyak sekali manfaatnya
apabila mangrove dijaga
dan dilestarikan

3.Mengajak masyarakat untuk
menyelamatkan mangrove

4.Melakukan pembibitan
mangrove

5.Melakukan penanaman dan
pemeliharaan disekitar
pesisir pantai dan dilokasi
yang mangrovenya rusak
atau tidak ada



57

F. Tehnik Analisa Data

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini lebih dahulu akan dilakukan:

1 . Uji Normalitas Distribusi

Uji normalitas data dilakukan menggunakan uji Lilliefors dengan

program SPSS versi 16.

a. Hipotesis

Ho : Sampel berdistribusi normal

H1 : Sampel tidak berdistribusi normal

b. Kriteria Pengujian

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

harga yang lainnya (Pratisto, 2004:5).

2. Uji Homogenitas

Apabila masing masing data berdistribusi normal, maka dilanjutkan

dengan uji kesamaan dua varian dengan dengan menggunakan program

SPSS versi 16.

a. Hipotesis

Ho : Kedua sampel mempunyai varians sama

H1 : Kedua sampel mempunyai varians berbeda

b. Kriteria Uji

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

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

(Pratisto, 2004:71).
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3. Uji Hipotesis (Uji-t)

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

perbedaan dua rata-rata dengan menggunakan program SPSS versi 16.

a. Uji Kesamaan Dua Rata-rata

1) Hipotesis

H0 = Rata-rata N-gain kedua sampel tidak berbeda secara

signifikan.

H1 = Rata-rata N-gain kedua sampel berbeda secara signifikan.

2) Kriteria Uji

- Jika –ttabel < thitung < ttabel, maka Ho diterima

- Jika thitung < -ttabel atau thitung > ttabel maka Ho ditolak

(Pratisto. 2004:13).

b. Uji Perbedaan 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 –ttabel < thitung < ttabel, maka Ho diterima

- Jika thitung < -ttabel atau thitung > ttabel, maka Ho ditolak

(Pratisto. 2004:10).


