
 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu Penelitian 

 
Penelitian ini telah dilaksanakan pada Agustus sampai April semester genap 

tahun pelajaran 2010/2011 di SMP  Negeri 3 Natar  Lampung Selatan. 

 
B. Populasi dan Sampel 

 
Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP  Negri 3 Natar  dengan 

sampel yaitu siswa kelas VIIA  sebagai kelas ekperimen dan kelas VIIC 

sebagai kelas kontrol, sampel dari populasi dengan teknik cluster random 

sampling 

 
C. Rancangan Penelitian  

 
Penelitian ini merupakan ekperimen dengan rancangan penilaian postest pada 

kelompok  ekuivalen (Riyanto dalam Natalia 2008:17). Pada desain ini 

peneliti membentuk 2 kelompok subyek dari populasi meliputi kelompok 

eksperimental dan kelas kontrol. Pada kelompok atau kelas eksperimen 

(VIIA) diberi perlakuan pembelajaran metode discovery selama proses 

pembelajaran berlangsung, sedang pada kelompok atau kontrol (VIIC) 

menggunakan metode diskusi.  
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Gambar 2. Desain penelitian posttest pada kelompok ekuivalen 
Keterangan : R1 (kelompok eksperimen); R2 (kelompok kontrol); X 

(perlakuan eksperimen); C (kontrol); O1 (posttest pada 
kelompok eksperimen); O2 (posttest pada kelompok kontrol) 

 
D. Prosedur Penelitian 

Kegiatan perencanaan meliputi: 

1. Pra penelitian 

a. Membuat izin penelitian pendahuluan ke sekolah 

b. Mengadakan observasi ke sekolah untuk mendapatkan informasi tentang     

    keadaan kelas yang akan diteliti 

c. Menetapkan sampel penelitian untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol 

d. Membuat jadwal rencana pembelajaran untuk menentukan materi pokok 

e. Menyiapkan rencana melaksanakan pengajaran dan instrument-  

    instrumen  penelitian yang berupa lembar tes formatif dan lembar kerja   

    siswa 

f. Mempersiapkan kelengkapan yang digunakan dalam kegiatan belajar  

    mengajar lainnya seperti alat dan media pembelajaran 

g. Menyiapkan kisi-kisi soal 

h. Melakukan uji validitas dan uji reliabilitas  

 

 
2)  Tahap pelaksanaan, yang meliputi beberapa kegiatan yaitu: 

a. Kelas eksperimen 

R1 X  O1 
R2 C O2 
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1. Kegiatan awal, guru memberikan apersepsi dan motivasi, disini 

siswa diawali dengan apersepsi pengetahuan awal yang dimiliki 

siswa mengenai keadaan lingkungan sekitar.( terkait dengan sistem 

pernapasan manusia ). 

2. Kegiatan inti, siswa membangun atau mengkonstruksikan 

pengalamannya  sendiri, melalui observasi,eksperimental dan 

diskusi, Guru: 

a. Memberikan pengarahan 

b. membentuk kelompok kerja diskusi 

c. mengawasi siswa dalam berdiskusi 

d. guru mitra mengamati keterampilan siswa dengan lembar 

observasi berdasarkan aspek keterampilan proses dasar siswa 

selama pembelajaran berlangsung. 

3. kegiatan akhir, siswa diminta untuk mengkomunikasikan hasil 

lembar kerja kelompok,  guru memberikan lembar pos-test  

4. penutup, siswa menyimpulkan materi yang telah di pelajari, guru 

melakukan refleksi dengan membantu siswa dalam menyimpulkan 

materi. 

 
b. Kelas kontrol 

a. kegiatan awal, guru memberikan motivasi 

b. kegiatan inti, siswa membentuk kelompok diskusi, guru 

membimbing siswa dalam berdiskusi, guru mitra mengamati 

kegiatan siswa selama  pembelajaran berlangsung. 
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c. kegiatan akhir, guru memberikan lembar pos-test siswa 

menyimpulkan hasil diskusi. 

d. Penutup, guru membantu siswa dalam menyimpulkan materi. 

 

E. Jenis dan Teknik Pengambilan Data 

 

Data penelitian berupa data kuantitatif yang didapat dari post tes  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan tes yang 

dilakukan untuk mendapatkan data keterampilan proses dasar siswa.  Tes 

keterampilan proses dasar siswa dilakukan setiap akhir pembelajaran. Soal 

tes berjumlah 40 soal yang telah diuji validitas dan reabilitas soal,  sehingga 

berjumlah 25 soal.  Soal tes dalam bentuk pilihan ganda yang disesuaikan 

dengan indikator kurikulum dan indikator keterampilan proses dasar.   Pada 

akhir pembelajaran,  hasil tes setiap indikator keterampilan proses dasar, 

kemudian dijadikan data tiap pertemuan yang akan kemudian dihitung 

dianalisis menggunakan uji t melalui program SPSS versi 12 setiap indikator 

keterampilan proses dasar siswa. 

 

 
F. Teknik Analisis Data 

 
Data berupa nilai post tes diambil pada akhir pertemuan. Baik kontrol 

maupun eksperimen.  Bentuk soal yang diberikan adalah berupa soal pilihan 

jamak,  dengan jumlah sebanyak 25 soal di akhir pertemuan.  Kemudian 
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dihitung dianalisis menggunakan uji t melalui program SPSS versi 12 

sebelumnya dilakukan uji prasyarat berupa :  

1. Uji Normalitas Data  

Uji normalitas data menggunakan software SPSS versi 12 (Kurniawan, 

2008 : 3).   

a. Hipotesis 

    Ho: Sampel berdistribusi normal,  

    H1 : Sampel tidak berdistribusi normal.   

b.  Kriteria Uji 

     Dengan kriteria pengujian yaitu  terima Ho jika p-value > 0,05.  Tolak Ho     

     untuk harga yang lainnya. 

       2.  Uji Homogenitas Data 

 
Apabila masing masing data berdistribusi normal, maka dilanjutkan dengan 

uji kesamaan dua varian dengan menggunakan program SPSS 12.  

a.   Hipotesis  

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

 

b.  Kriteria Uji  

- Jika F hitung < F tabel atau probabilitasnya > 0,05 maka Ho diterima 
- Jika F hitung > F tabel atau probabilitasnya < 0,05 maka Ho  
  ditolak (Pratisto, 2004:18). 

 

3. Pengujian Hipotesis 
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Untuk menguji hipotesis digunakan uji kesamaan dua rata-rata dan uji 

perbedaan dua rata-rata dengan menggunakan program SPSS 12. 

a.  Uji Kesamaan Dua Rata-rata  

1. Hipotesis 

H0 = Kedua sampel memiliki nilai rata-rata yang sama 
H1 = Kedua sampel memiliki nilai rata-rata yang 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) 

 

b. Uji Perbedaan Dua Rata-rata  

1. Hipotesis  

H0 =  Nilai rata-rata kelas eksperimen lebih kecil atau sama dengan 
kelas kontrol 

H1 = Nilai rata-rata kelas eksperimen lebih tinggi dari kelas 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) 

 

 


