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III.  METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2012/2013 di 

SMP Negeri 1 Kalirejo Lampung Tengah yaitu pada bulan April 2013. 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa semester genap SMP Negeri 1 Kalirejo 

Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2012/2013 yaitu kelas   sebagai kelas 

kontrol dan kelas  sebagai kelas eksperimen yang masing-masing kelas 

berjumlah 32 siswa. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik  random 

sampling. Random sampling digunakan bilamana populasi tidak terdiri dari 

individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu  

(Margono, 2005 : 127). 

 

C. Desain Penelitian 

Penelitian yang dilakukan merupakan quasi eksperimen.  Desain yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah desain pretes-postes kelompok ekuivalen. Struktur 

desainnya adalah sebagai berikut : 
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Keterangan : I = kelas TPS; II = kelas kontrol;O1 = pretest; O2 = posttest; 

X = perlakuan TPS; dan C = kontrol (modifikasi dari Riyanto, 2001:43). 

Gambar 2. Desain pretes posttest kelompok ekuivalen 

 

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. Membuat surat izin penelitian ke FKIP untuk melaksanakan penelitian ke 

sekolah; 

c. Mengadakan observasi ke sekolah tempat diadakannya penelitian, untuk 

mendapatkan informasi tentang keadaan kelas yang akan diteliti; 

d. Menetapkan sampel penelitian untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol; 

e. Membuat perangkat pembelajaran yang terdiri dari silabus, Rencana 

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

f. Membuat instrumen evaluasi penguasaan konsep siswa berupa soal-soal 

pilihan jamak untuk pretest dan  postest; 

     I     O1         X    O2 

   

     II    O1        C   O2 

 



23 
 

g. Melakukan uji kualitatif, validitas, dan reliabilitas instrumen evaluasi. 

2. Pelaksanaan Penelitian 

Mengadakan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe TPS untuk kelas eksperimen dan dengan pembelajaran 

ceramah untuk kelas kontrol.  Pertemuan pertama membahas materi 

pencemaran air, pencemaran udara dan pencemaran tanah.  Pertemuan kedua 

membahas materi kerusakan hutan dan daur ulang limbah. Langkah-langkah 

pembelajarannya adalah sebagai berikut : 

Kelas Eksperimen (Pembelajaran Model TPS) 

a. Kegiatan Pendahuluan 

1. Guru memberikan soal pretes berupa soal pilihan jamak.(Pertemuan 1) 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

3. Guru memberikan apersepsi dan motivasi. 

Apersepsi: 

Pertemuan 1:   Guru membawa 1 botol air mineral dan sedikit oli 

kemudian mencampurkannya. Setelah itu guru 

menanyakan ke siswa ”Anak-anak apa yang kalian 

pikirkan tentang apa yang telah ibu lakukan”? 

Pertemuan 2:  Anak-anak kenapa diJakarta itu sering terjadi banjir? 

Guru memperlihatkan gambar boneka tanpa rambut dan 

boneka yang mempunyai rambut 
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Motivasi 

Pertemuan 1 : Guru memberikan penjelasan bahwa yang telah 

dilakukan itu adalah ingin memberikan contoh sederhana 

tentang pencemaran air, yaitu bilamana air tercampur 

dengan sesuatu yang lain yang berbeda contohnya oli.   

Pertemuan 2 :  Anak-anak jika kedua boneka tersebut terkena hujan 

maka boneka yang gundul hanya akan basah dan 

sekejapun akan kering kembali, sedangkan dengan 

bonea yang mempunyai rambut dia akan basah dan 

sebagian airnya akan meresap didalam rambut tersebut. 

Begitu juga dengan Jakarta yang sekarang sudah jarang 

hidup tumbuhan hijau, sehingga tidak ada resapan air 

makanya sering terjadi banjir. 

b. Kegiatan Inti 

1. Guru memberikan uraian materi 

2. Guru memberikan penjelasan kepada siswa tentang model 

pembelajaran yang akan dipakai yaitu TPS. 

3. Guru membagikan LKS kepada setiap kelompok.  

4. Siswa mengerjakan LKS, untuk berpikir (thinking) tentang jawaban 

dari pertanyaan dalam LKS tersebut. 

5. Siswa  berpasangan (pairing) dengan teman sebangkunya untuk saling 

mengutarakan hasil pemikirannya, jawaban, atau gagasan atas 

pertanyaan yang ada dalam LKS. 
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6. Siswa mengumpulkan LKS 

7. Siswa mempresentasikan hasil kerjanya. 

8. Guru menunjuk beberapa pasang siswa untuk mengemukakan 

(sharing) hasil diskusinya dengan seluruh kelas. 

9. Guru memberikan respon terhadap jawaban siswa dengan 

menambahkan materi yang belum diungkapkan siswa dan masalah-

masalah yang ada di dalam LKS yang belum dapat dipecahkan oleh 

siswa 

c.    Kegiatan Penutup 

1. Guru membimbing siswa menarik kesimpulan 

2. Guru menugaskan siswa untuk membaca materi selanjutnya dirumah 

(Pertemuan 1). 

3. Guru mengecek pemahaman siswa terhadap materi yang telah 

disampaikan dengan memberikan postest (Pertemuan 2). 

Kelas Kontrol (Pembelajaran Ceramah) 

a. Kegiatan Pendahuluan 

1. Guru memberikan soal pretes berupa soal pilihan jamak (Pertemuan 1). 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

3. Guru memberikan apersepsi dan motivasi. 

Apersepsi: 

Pertemuan 1:  Guru membawa 1 botol air mineral dan sedikit oli 

kemudian mencampurkannya. Setelah itu guru 
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menanyakan ke siswa ”Anak-anak apa yang kalian 

pikirkan tentang apa yang telah ibu lakukan”? 

Pertemuan 2:  Anak-anak kenapa diJakarta itu sering terjadi banjir? 

Guru memperlihatkan gambar boneka tanpa rambut dan 

boneka yang mempunyai rambut 

Motivasi 

Pertemuan 1 : Guru memberikan penjelasan bahwa yang telah 

dilakukan itu adalah ingin memberikan contoh sederhana 

tentang pencemaran air, yaitu bilamana air tercampur 

dengan sesuatu yang lain yang berbeda contohnya oli.   

Pertemuan 2 :  Anak-anak jika kedua boneka tersebut terkena hujan 

maka boneka yang gundul hanya akan basah dan 

sekejappun akan kering kembali, sedangkan dengan 

boneka yang mempunyai rambut dia akan basah dan 

sebagian airnya akan meresap didalam rambut tersebut. 

Begitu juga dengan Jakarta yang sekarang sudah jarang 

hidup tumbuhan hijau, sehingga tidak ada resapan air 

makanya sering terjadi banjir. 

Kegiatan Inti 

1. Guru menjelaskan materi. 

2. Siswa mendengarkan dan memperhatikan penjelasan materi dari guru. 

c. Kegiatan Penutup 

1. Guru membimbing siswa menarik kesimpulan 
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2. Guru menugaskan siswa untuk membaca materi selanjutmya dirumah 

(Pertemuan 1). 

3. Guru mengecek pemahaman siswa terhadap materi yang telah 

disampaikan dengan memberikan postest (Pertemuan 2). 

 

E. Jenis Data dan Teknik Pengambilan Data 

1. Jenis Data 

a. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif, yaitu data hasil belajar siswa. Data hasil belajar siswa 

diperoleh dari nilai pretest dan posttest. Pretest diberikan sebelum 

dimulainya pembelajaran sedangkan postest diberikan pada akhir 

pertemuan. Sebelum menggunakan soal pretest dan postest terlebih 

dahulu melakukan uji validitas dan reliabilitas. 

1. Uji Validitas 

 Agar dapat diperoleh data yang valid, instrumen atau alat untuk 

mengevaluasinya harus valid. Instrumen yang valid berarti alat ukur 

yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid 

berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur (ketepatan). Sebuah tes dikatakan memiliki validitas 

jika hasilnya sesuai dengan kriterium, dalam arti memiliki lesejajaran 

antara hasil tes tersebut dengan kriterium. 
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Untuk menguji validitas instrumen digunakan rumus korelasi product 

moment yang dikemukakan oleh Pearson dengan rumus: 

 

 

 

 

 

Dengan kriteria pengujian jika korelasi antar butir dengan skor total 

lebih daro 0,3 maka instrumen tersebut dinyatakan valid, atau 

sebaliknya jika korelasi antar butir dengan skor total kurang dari 0,3 

maka instrumen tersebut dinyatakan tidak valid. Dan jika r hitung > r 

tabel dengan  = 0,05 maka koefisien korelasi tersebut signifikan. 

Item yang mempunyai korelasi positif dengan kriterium (skor total) 

serta korelasi tinggi, menunjukan bahwa item tersebut mempunyai 

validitas tinggi pula. Biasanya syarat minimum untuk dianggap 

memenuhi syarat adalah kalau r = 0,3.(Arikunto, 2008:72) 

Adapun hasil uji Validitas dari 20 soal yang telah diujikan oleh peneliti 

adalah sebagai berikut: 

Soal valid   : 14 butir 

Soal tidak valid :   6 butir 

Kriteria dari soal tersebut yaitu: 

Sedang   :   8 butir 

 

rxy =  
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Rendah   :   5 butir 

Sangat rendah   :   4 butir 

Tetapi dari beberapa soal yang tidak valid tersebut telah diperbaiki 

oleh peneliti untuk kemudian digunakan dalam penelitian. 

2. Uji Reliabilitas 

 Intrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa 

kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang 

sama. Perhitungan untuk mencari harga reliabilitas instrumen 

didasarkan pada pendapat Arikunto (2008:109) yang menyatakan 

bahwa untuk menghitung reliabilitas dapat digunakan rumus seperti 

berikut ini :  

   

 

 

Dimana  

   = koefisien reliabilitas tes 

     = koefisien korelasi spearman-brown 

 Adapun hasil dari uji Reliabilitas yang telah dilakukan oleh peneliti 

adalah sebagai berikut: 

Banyak butir soal   = 20 soal 

Jumlah responden  = 27 orang 

Rata-rata     = 12,40740741 
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Standar Deviasi       = 5,72 

Koefisien Korelasi X dan Y = 0,265029858 

Koefisien Reliabilitas  = 0,419009649 

Katagori Reliabilitas  = sedang 

 

Kemudian dihitung selisih antara nilai pretest dengan postest. Selisih 

tersebut disebut sebagai skor gain.Untuk mendapatkan  N-gain pada 

setiap pertemuan menggunakan formula Rulon (Loranz, 2008:3) sebagai 

berikut: 

 

 

 

  Keterangan: X = nilai postest 

           Y = nilai pretest 

           Z = nilai maksimum 

 

b. Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa data aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

terhadap  model pembelajaran kooperatif tipe TPS . 

2. Teknik Pengambilan Data 

a. Pretest dan Postest 

Data berupa nilai pretest dan postest di ambil pada setiap pertemuan.  Nilai 

pretest diambil sebelum pembelajaran, sedangkan nilai postest diambil 

setelah pembelajaran berlangsung,  baik pada kelas eksperimen maupun 

 

N-gain   =  X – Y  x 100  

    Z - Y 
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kelas kontrol.  Bentuk soal yang diberikan pada saat pretest adalah berupa 

soal pilihan jamak, dengan jumlah soal sebanyak sepuluh soal pada setiap 

pertemuan baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol, sedangkan bentuk 

soal yang diberikan pada saat   postest berupa soal pilihan jamak. 

b. Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa diperoleh dengan lembar observasi  aktivitas siswa yang 

berisi semua aspek kegiatan yang diamati pada saat proses pembelajaran. 

Setiap siswa diamati point kegiatan yang dilakukan dengan cara  memberi 

tanda (√ ) pada lembar observasi sesuai dengan aspek yang telah ditentukan. 

3. Teknik Analisis Data 

 

a. Hasil Belajar 

 

1. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data menggunakan uji Lilliefors dengan bantuan program 

SPSS  versi 17.  

a.  Rumusan hipotesis 

H0 = sampel data berdistribusi normal 

H1 = sampel data tidak berdistribusi normal 

 

b.  Kriteria pengujian 

Terima H0 jika Lhitung < Ltabel atau p-value > 0,05, tolak H0 untuk harga 

yang lainnya (Nurgiantoro, Genawa dan Marzuki, 2002:108) 

 

2. Uji Homogenitas Data 

Apabila masing masing data berdistribusi normal, maka dilanjutkan dengan uji  

Homogenitas atau kesamaan dua varian dengan dengan menggunakan program SPSS 

versi 17.  
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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). 

Apabila masing masing data tidak berdistribusi normal, maka dilanjutkan dengan Uji 

Mann-Whitney U dengan menggunakan program SPSS versi 17.  

a. Hipotesis :  

Ho = rata-rata nilai kedua sampel tidak berbeda secara signifikan 

H1 = rata-rata nilai kedua samp el berbeda secara signifikan 

b. Kriteria Uji : 

 Jika probabilitasnya > 0,05 maka Ho diterima 

 Jika probabilitasnya < 0,05 maka Ho ditolak 

 

 

3. Pengujian Hipotesis  

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

perbedaan dua rata-rata dengan menggunakan software SPSS versi 17.  

   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 –t tabel < t hitung < t tabel, maka Ho diterima 

            - Jika t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel maka Ho ditolak      

              (Pratisto, 2004: 13) 
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 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 –t tabel < t hitung < t tabel, maka Ho diterima 

  - Jika t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel, maka Ho ditolak 

                  (Pratisto, 2004: 10) 

 

a. Aktivitas Siswa 

   Pengolahan Data Aktivitas Siswa 

Data aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung merupakan 

data yang diambil melalui observasi. Data tersebut dianalisis menggunakan 

indeks aktivitas siswa. Langkah–langkah yang dilakukan yaitu: 

1) Mengisi Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

Tabel 2. Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

No Nama 

Aspek yang diamati 

Xi 
 

A B C 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 

1             

2             

3             

4             

5             

Jumlah   
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 Keterangan : 

a. Kemampuan Bertanya 

1. Tidak mengajukan pertanyaan 

2. Mengajukan pertanyaan tetapi tidak mengarah pada 

permasalahan 

3. Mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan pada 

materi Pengelolaan Lingkungan 

 

b. Menjawab Pertanyaan 

1. Tidak menjawab pertanyaan 

2. Menjawab pertanyaan tetapi tidak sesuai dengan permasalahan 

3. Menjawab pertanyaan dengan baik 

 

c. Mengemukakan ide/ pendapat 

1. Tidak mengemukakan ide/pendapat (diam saja) 

2. Mengemukakan ide/pendapat namun tidak sesuai dengan 

pembahasan pada materi Pengelolaan Lingkungan 

3. Mengemukakan ide/pendapat sesuai dengan pembahasan pada 

materi Pengelolaan Lingkungan 

 

2) Menghitung rata-rata skor aktivitas dengan menggunakan rumus : 

 

 

Ket :  X      = Rata-rata skor aktivitas siswa 

  Xi   = Jumlah skor aktivitas yang diperoleh 

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

 

3) Menafsirkan atau menentukan kategori Indeks Aktivitas Siswa Sesuai 

Klasifikasi pada tabel yang dimodifikasi dari Hake (dalam Belina, 

2008:37) 

 

 

 

 

100x
n

x
X

i
 % 
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     Tabel 3.  Klasifikasi Indeks Aktivitas Siswa 

Kategori Interpretasi 

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 

   Modifikasi dari Hake (dalam Belina, 2008:37) 

 

 

 


