
37 
 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP PGRI 1 Bandar Lampung pada semester 

genap bulan April 2015.  

 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII semester genap 

SMP PGRI 1 Bandar Lampung tahun ajaran 2014/2015. Sampel yang dipilih 

dari populasi adalah siswa-siswi dari dua kelas pada empat kelas yang ada. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik nonprobabilitas yaitu 

teknik bertujuan atau lebih dikenal dengan purposive sampling karena untuk 

menentukan seseorang menjadi sampel atau tidak didasarkan pada tujuan 

tertentu, misalnya dengan pertimbangan profesional yang dimiliki oleh 

peneliti dalam usahanya memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan 

penelitian (Sukardi, 2003: 64), selanjutnya terpilih siswa-siswa pada kelas 

VIIA (34 siswa) sebagai kelas eksperimen I dengan menggunakan model 

Guided Inquiry Learning dan kelas VIIB (34 siswa) sebagai kelas kelas 

eksperimen II dengan menggunakan model Guided Discovery Learning. 
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C. Desain Penelitian 

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain the 

randomized pretest-posttest control group design. Terdiri dari dua kelompok 

penelitian, yaitu kelompok Guided Inquiry Learning dan kelompok Guided 

Discovery Learning, yang dipilih secara purposive sampling. Kelas 

eksperimen I diberi perlakuan dengan model pembelajaran Guided Inquiry 

Learning, sedangkan kelas eksperimen II diberi perlakuan dengan model 

pembelajaran Guided Discovery Learning. Kedua kelas diberi pretes-postes 

yang sama dan kemudian hasilnya dibandingkan.  

Tabel 1. Struktur desains penelitian 

Subyek Pengukuran 

awal 

Perlakuan Pengukuran akhir 

I         O1 X1 O2 

II       O1 X2 O2 

 

 Keterangan : 

  I     = Kelas Eksperimen I 

  II    = Kelas Eksperimen II 

  O1   = Pretest 

  X1   = Model Pembelajaran Guided Inquiry Learning 

  X2   = Model Pembelajaran Guided Discovery Learning 

O2 =  Posttest dan Observasi ranah afektif (dimodifikasi dari  

Fraenkel and Wallen, 1993: 250) 

 

D. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari dua tahap, yaitu prapenelitian dan pelaksanaan 

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

Kegiatan yang dilakukan pada prapenelitian adalah sebagai berikut : 

a. Menetapkan waktu penelitian; 

b. Mengurus surat penelitian pendahuluan (observasi) ke fakultas untuk 

sekolah; 

c. Mengadakan observasi ke sekolah tempat diadakannya penelitian, untuk 

mendapatkan informasi tentang keadaan kelas yang akan diteliti; 

d. Membuat perangkat pembelajaran kurikulum KTSP yang terdiri dari 

silabus, Rencana Pelaksanan Pembelajaran (RPP),dan Lembar Kerja 

Kelompok (LKK); 

e. Membuat instrumen penelitian yaitu soal pretes dan posttes yang 

berjumlah 10 soal dalam bentuk uraian untuk mengukur hasil belajar 

ranah kognitif siswa; 

f. Membuat instrumen penilaian ranah afektif siswa yaitu lembar 

observasi penilaian afektif  dengan indikator peduli, disiplin, dan 

bertanggung jawab yang diamati pada proses pembelajaran. 

g. Membuat pembentukan kelompok belajar pada kelas eksperimen 1 dan 

eksperimen 2 dengan cara siswa berhitung dari angka 1 - 5 dimulai dari 

siswa yang duduk di depan pojok kiri hingga ke samping lalu ke 

belakang kemudian setiap siswa yang mendapat angka 1 maka siswa 

tersebut masuk ke dalam kelompok 1, begitu seterusnya hingga 

kelompok 5. kemudian diperoleh 7 orang siswa pada kelompok 1 dan 2 

sedangkan 6 orang siswa pada kelompok 3, 4, dan 5. 
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2. Pelaksanaan Penelitian 

Kegiatan penelitian dilaksanakan dengan menerapkan model pembelajaran 

Guided Inquiry Learning untuk kelas eksperimen I dan model pembelajaran 

Guided Discovery Learning untuk kelas eksperimen II.  Penelitian ini 

dilaksanakan sebanyak dua kali pertemuan dengan langkah-langkah 

pembelajaran sebagai berikut:  

(a)  Kelas Eksperimen I (Pembelajaran dengan Model Guided Inquiry 

Learning) 

 

Kegiatan Pendahuluan  

1. Siswa mengerjakan soal pretes yang diberikan oleh guru (Pertemuan 

I) 

2. Siswa diberi apersepsi  

a. Pertemuan I: Guru menyatakan ”Tahukah kalian bahwa setiap tahun 

penduduk dunia  terus bertambah lalu apa yang akan  terjadi pada 

lingkungan jika jumlah penduduk di dunia terus bertambah? 

b. Pertemuan II:  Guru membagikan LKK lalu memberikan waktu 

kepada siswa untuk berdikusi kemudian memberikan pertanyaan 

mengenai LKK tersebut  

3.  Siswa diberi motivasi 

a. Pertemuan I: Guru memberi motivasi dengan menyatakan, ” Guru 

bahwa ” Dengan mempelajari materi ini maka kita dapat mengetahui 

pengaruh kepadatan populasi manusia terhadap lingkungan” 

b. Pertemuan II:  Guru memberi motivasi dengan mengatakan, 

”Dengan mempelajari materi ini kita dapat mengetahui bahwa 

kepadatan populasi  ternyata ikut menyumbangkan manusia yang 
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aktif menjaga dan melestarikan lingkungan sehingga kita dapat 

tergerak untuk berpartisipasi dalam  berbagai kegiatan pelestarian 

demi terjaganya lingkungan”. 

                 Kegiatan inti 

1. Guru membagi siswa dalam 5 kelompok 

2. Siswa berkumpul bersama kelompoknya masing-masing, tiap 

kelompok terdiri dari 6-7 orang 

3. Setiap kelompok memperoleh LKK sesuai dengan jumlah anggota 

kelompoknya 

4. Guru memberikan pertanyaan lalu menuliskannya dipapan tulis ” 

”apa yang akan  terjadi pada lingkungan jika jumlah penduduk di 

dunia terus bertambah?” 

5. Guru meminta siswa untuk membuat hipotesis dari pertanyaan 

tersebut 

6. Siswa mengumpulkan data dengan menggali informasi melalui LKK 

yang telah dibagikan dengan dibimbing oleh guru 

7. Siswa menganalisis hipotesis yang telah dirumuskan  

 

                 Kegiatan Penutup 

1. Siswa membuat kesimpulan dari materi yang telah dipelajari dengan 

dibimbing guru 

2. Siswa mengerjakan soal post test yang diberikan oleh guru 

(Pertemuan II) 

3. Guru menutup  pelajaran dengan mengucapkan salam 
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(b) Kelas Eksperimen II (Pembelajaran dengan Model Guided 

Discovery Learning) 

 

Kegiatan Pendahuluan  

1. Siswa mengerjakan soal pretes yang diberikan oleh guru (Pertemuan 

I) 

2. Siswa diberi apersepsi  

a. Pertemuan I: Guru menyatakan ”Tahukah kalian bahwa setiap tahun 

penduduk dunia  terus bertambah lalu apa yang akan  terjadi pada 

lingkungan jika jumlah penduduk di dunia terus bertambah? 

b. Pertemuan II:  Guru membagikan LKK lalu memberikan waktu 

kepada siswa untuk berdikusi kemudian memberikan pertanyaan 

mengenai LKK tersebut  

3. Siswa diberi motivasi 

a. Pertemuan I: Guru memberi motivasi dengan menyatakan, ” 

Guru bahwa ” Dengan mempelajari materi ini maka kita dapat 

mengetahui pengaruh kepadatan populasi manusia terhadap 

lingkungan” 

b. Pertemuan II:  Guru memberi motivasi dengan mengatakan, 

”Dengan mempelajari materi ini kita dapat mengetahui bahwa 

kepadatan populasi  ternyata ikut menyumbangkan manusia 

yang aktif menjaga dan melestarikan lingkungan sehingga kita 

dapat tergerak untuk berpartisipasi dalam  berbagai kegiatan 

pelestarian demi terjaganya lingkungan”. 
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                Kegiatan inti 

1. Guru membagi siswa dalam 5 kelompok 

2. Siswa berkumpul bersama kelompoknya masing-masing, tiap 

kelompok terdiri dari 6-7 orang 

3. Setiap kelompok memperoleh LKK sesuai dengan jumlah anggota 

kelompoknya 

4. Guru memberikan pertanyaan lalu menuliskannya dipapan tulis ” 

”apa yang akan  terjadi pada lingkungan jika jumlah penduduk di 

dunia terus bertambah?” 

5. Guru meminta siswa untuk merumuskan masalah dari pengaruh 

kepadatan populasi manusia terhadap lingkungan lalu meminta siswa 

untuk membuat hipotesis dari pertanyaan tersebut 

6. Siswa mengumpulkan data dengan menggali informasi melalui LKK 

yang telah dibagikan dengan dibimbing oleh guru 

7. Siswa menganalisis hipotesis yang telah dirumuskan  

 

                 Kegiatan Penutup 

1. Siswa merumuskan kesimpulan dari materi yang telah dipelajari 

dengan dibimbing guru 

2. Siswa mengerjakan soal post test yang diberikan oleh guru 

(Pertemuan II) 

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

1. Jenis Data 

Terdapat dua jenis data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu data 

kuantitatif dan kualitatif yang diuraikan sebagai berikut: 

a. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif yaitu berupa hasil belajar ranah kognitif siswa pada 

materi pengaruh kepadatan populasi manusia terhadap lingkungan yang 

diperoleh dari nilai pretest dan posttest. Kemudian dihitung nilai N-

gain, lalu dianalisis secara statistik.  

b. Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa data persentase sikap siswa yang diperoleh dari 

hasil observasi selama proses pembelajaran. 

 

2. Teknik Analisis Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Pretest dan Posttest 

Hasil belajar berupa nilai pretest diambil pada pertemuan ke I dan 

postes diambil pada pertemuan ke II.  Nilai pretest diambil sebelum 

pembelajaran pertemuan pertama pada setiap kelas baik kelas 

eksperimen I maupun kelas eksperimen II, sedangkan nilai posttest 

diambil diakhir pertemuan kedua pada setiap kelas, baik kelas 

eksperimen I maupun kelas eksperimen II. Bentuk soal yang diberikan 

baik pretest maupun posttest adalah uraian dengan jumlah soal 

sebanyak 10 butir yang mengandung indikator pencapaian materi. 
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Masing-masing indikator memiliki nilai yang tertera pada rubrik 

penilaian soal pretest dan posttest. 

Teknik penilaian pretest dan posttest yaitu : 

 

 

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). 

 

 

b. Lembar Observasi Penilaian Afektif Siswa 

Berisi kegiatan yang diamati pada saat proses pembelajaran. Setiap 

siswa diamati poin kegiatan yang dilakukan dengan cara  memberi skor 

pada lembar observasi sesuai dengan aspek yang telah ditentukan. 

Tabel 2.  Tabulasi Data Hasil Observasi Sikap Peduli Lingkungan 

 

No 

 

Nama 

Skor 

Sikap yang diamati 

 

∑Xi 

A B C 

    

1 

     

    

2 

     

dst.      

∑Xi     

N   

 ̅±Sd     

Kriteria     
 

    Keterangan: X  =  Rata-rata skor sikap siswa; 

                                      ∑xi       =  Jumlah skor yang diperoleh; 

                                            N         =  Jumlah skor maksimun(dimodifikasi dari  

Kosasih, 2014: 135). 

 

 

 

 

 

S=  R   x 100 

       N 
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Petunjuk: 

Berilah skor pada setiap aspek yang diamati sesuai sikap yang 

ditampilkan oleh siswa, dengan kriteria sebagai berikut: 

Kriteria penilaian sikap peduli lingkungan: 

A. Peduli  

0. Tidak ikut berpartisipasi dalam menjaga kebersihan dan 

fasilitas yang ada di lingkungan sekolah  

1. Ikut berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan 

sekolah namun tidak menjaga fasilitas yang ada di lingkungan 

sekolah ataupun sebaliknya 

2. Ikut berpartisipasi dalam menjaga kebersihan dan fasilitas 

yang ada di lingkungan sekolah 

 

B. Disiplin 

0. Tidak menaati peraturan sekolah dalam hal menjaga 

kebersihan lingkungan sekolah 

1. Kurang menaati peraturan sekolah dalam hal menjaga 

kebersihan lingkungan sekolah  

2. Menaati peraturan sekolah dalam hal menjaga kebersihan 

lingkungan sekolah 

 

C. Bertanggung Jawab 

0. Membuang sampah sembarangan dan merusak fasilitas yang 

ada di sekolah 

1. Membuang sampah pada tempatnya namun merusak fasilitas 

yang ada di sekolah ataupun sebaliknya 

2. Membuang sampah pada tempatnya dan tidak merusak fasilitas 

yang ada di sekolah. 

             Sumber: Dimodifikasi dari Kosasih (2014: 15). 

 

F. Teknik Analisis Data 

1. Hasil Belajar Ranah Kognitif Siswa 

Data hasil belajar ranah kognitif siswa diperoleh dari rata-rata skor pretest 

dan  posttest. Kemudian dihitung selisih antara nilai pretest dan postest 

dengan menggunakan rumus N-gain lalu dianalisis secara statistik.   
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Untuk mendapatkan skor N-gain menggunakan formula Hake sebagai 

berikut: 

 

 

Keterangan : X = Nilai rata-rata postes  

                               Y    = Nilai rata-rata pretes  

                                Z = Skor maksimum (modifikasi dari Loranz, 2008: 3). 

 

Data yang berupa nilai pretes, postes, dan N-Gain pada kelas eksperimen I 

dan eksperimen II dianalisis menggunakan uji t melalui program SPSS versi 

17, sebelumnya dilakukan uji prasyarat terlebih dahulu. Langkah-langkah 

uji prasyarat adalah sebagai berikut:  

 

a. Uji Normalitas Data  

Uji normalitas data dihitung menggunakan uji Lilliefors dengan 

menggunakan aplikasi SPSS versi 17. 

a. Hipotesis    

H0 : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal  

H1 : Sampel tidak berasal berasal dari populasi yang  berdistribusi 

normal   

 

               b. Kriteria Pengujian  

 Terima H0 jika Lhitung atau p-value > 0,05, tolah H0 untuk harga yang   

lain (Pratisto, 2004: 10)     

 

          b. Uji Kesamaan Dua Variasi (Uji Homogenitas Data)  

Apabila masing-masing data berdistribusi nomal, maka dilanjutkan 

dengan uji kesamaan dua varians dengan menggunakan program SPSS 

versi 17.  

100X
YZ

YX
GainN
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a. Hipotesis  

    H0 : Kedua sampel mempunyai varians sama  

    H1: Kedua sampel mempunyai varians berbeda  

 

     b. Kriteria Uji  

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

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

(Pratisto, 2004: 18). 

 

1)  Pengujian Hipotesis 

Setelah data dinyatakan normal dan homogen, berikutnya data di uji 

dengan pengujian hipotesis. Untuk pengujian hipotesis digunakan uji 

kesamaan dua rata-rata dan uji perbedaan dua rata-rata yang dilakukan 

menggunakan program SPSS Versi 17. 

A. Uji hipotesis dengan uji t 

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 –ttabel< thitung< ttabel, maka Ho diterima 

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

 (Pratisto, 2004: 18) 
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b. Uji Perbedaan dua Rata-rata  

1. Hipotesis  

H0 =  rata-rata N-gain pada kelas eksperimen I sama dengan kelas       

eksperimen II 

H1 =  rata-rata N-gain pada kelas eksperimen I lebih tinggi dari  

         kelas eksperimen II 

 

    2. Kriteria Uji 

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

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

 (Pratisto, 2004: 18). 

 

B. Uji U (Uji Mann-Whitney) 

Karena pada rata-rata nilai postes dan N-gain indikator C1, C2, dan 

C3 siswa tidak berdistribusi normal, maka dilakukan Uji Mann-

Whitney U 

     a. Hipotesis 

      Ho = Tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata antara kelas  

         eksperimen I dengan kelas eksperimen II. 

  H1= Terdapat perbedaan nilai rata-rata antara kelas  eksperimen I  

dengan kelas eksperimen II. 

 

    b. Kriteria Uji  

   Jika p-value> 0,05 maka terima Ho 

   Jika p-value< 0,05 maka tolak Ho (Susetyo, 2012: 237). 
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2. Hasil Belajar Ranah Afektif Siswa 

Data sikap siswa diperoleh ketika proses pembelajaran berlangsung 

melalui observasi. Kemudian dikumpulkan dalam bentuk tabel data hasil 

penelitian kedua kelas eksperimen yaitu eksperimen I dan eksperimen II.  

Data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dengan 

menghitung persentase sikap siswa. Langkah–langkah yang dilakukan 

adalah sebagai berikut:  

1) Menghitung persentase sikap dengan menggunakan rumus: 

  

 

 Keterangan: X =  Rata-rata skor sikap siswa; 

 ∑xi =  Jumlah skor yang diperoleh; 

                           n   =  Jumlah skor maksimum (dimodifikasi dari 

Kosasih, 2014: 135). 

 

2) Menafsirkan atau menentukan persentase sikap siswa sesuai kriteria 

pada Tabel 3. 

Tabel 3. Kriteria Persentase Sikap Siswa 

Persentase Kriteria 

85,00-100 

75,00-84,99 

60,00-74,99 

0-59,99 

Sangat baik (A) 

Baik (B) 

Cukup (C) 

Rendah (D) 

         Sumber: dimodifikasi dari Kosasih (2014: 135). 

  X = ∑xi  x 100% 

             n 
 


