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III.  METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan tempat 

 

 Penelitian telah dilaksanakan pada bulan Mei 2011 di SMAN 12 Bandar    

      Lampung. 

 

B.  Populasi dan Sampel 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X semester genap 

SMAN 12 Bandar Lampung tahun pelajaran 2010/2011. Sampel tersebut 

adalah siswa-siswi kelas X1 sebagai kelas eksperimen dan siswa-siswi kelas 

X2 sebagai kelas kontrol. 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). 

 

C.  Desain Penelitian 

 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain pretest-post test tak 

ekuivalen.  Kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen menggunakan 

kelas yang ada dengan kondisi yang homogen.  Kelas eksperimen diberi 

perlakuan dengan model pembelajaran PBI, sedangkan kelas kontrol tidak 

menggunakan model pembelajaran PBI.  Kedua kelas tersebut diberikan pretes 

sebelum proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, setelah proses 
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pembelajaran diberikan postes  terhadap kedua kelas penelitian. Sehingga 

struktur desainnya sebagai berikut: : 

 

Kelompok        pretest     perlakuan       posttest 

I1   O1   X   O2 

II2   O1   C   O2 

 

Gambar 2. Desain pretest-posttest non equivalen 

Keterangan :  I1 =  Kelompok eksperimen; II2  =  Kelompok 

kontrol; O1 =  Pretest; O2  =  Posttest; X   =  Perlakuan model                                   

PBI; C = Perlakuan kontrol (Pembelajaran menggunakan model 

DI)  (dimodifikasi dari Riyanto, 2001: 43).                                                                             

 

D. Prosedur Penelitian 

 

Penelitian ini terdiri dari dua tahap, yaitu prapenelitian dan pelaksanaan 

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

 

1. Prapenelitian 

   Kegiatan yang dilakukan pada prapenelitian sebagai berikut : 

a. Membuat surat izin untuk penelitian ke sekolah tempat diadakannya 

penelitian. 

b. Mengadakan observasi ke sekolah tempat diadakannya penelitian, 

untuk mendapatkan informasi tentang keadaan kelas yang akan diteliti. 

c. Menetapkan sampel penelitian untuk kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. 

d. Membuat perangkat pembelajaran yang terdiri dari Silabus, Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Kartu Masalah atau Problem Card 

(PC) untuk kelompok eksperimen, dan Lembar Kerja Kelompok 

(LKK) untuk kelompok kontrol. 



23 

 

e. Menyusun rencana pembelajaran dengan model PBI untuk setiap 

submateri pokok yang diteliti 

f. Membagi siswa dalam 6 kelompok, masing-masing kelompok terdiri 

dari 6 siswa.  Setiap kelompok bersifat heterogen. Masing-masing 

kelompok memiliki seorang ketua kelompok, seorang pencatat, 

seorang pengarah atau pendorong, seorang pemantau diskusi dan 

seorang perangkum. 

g. Membuat instrumen evaluasi yaitu soal pretes/post tes berupa soal 

pilihan ganda untuk setiap pertemuan. 

 

2.  Pelaksanaan Penelitian 

Mengadakan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan model PBI untuk 

kelas eksperimen dan tanpa model PBI yaitu dengan menggunakan model 

yang biasa digunakan oleh guru biologi di SMAN 12 Bandar Lampung  

untuk kelas kontrol.  

Penelitian ini direncanakan sebanyak dua kali pertemuan dengan langkah-

langkah pembelajaran sebagai berikut: 

  Kelas eksperimen (Pembelajaran menggunakan PBI) 

 

a.  Pendahuluan 

1. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam kemudian  

mengecek kehadiran siswa. 

2. Guru memberikan pretest kepada siswa. 

3. Guru membacakan Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar 

(KD), Indikator, dan Tujuan Pembelajaran. 

4. Guru menjelaskan tentang model PBI (pada pertemuan pertama) 
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5. Guru membagi siswa kedalam 6 kelompok, masing-masing 

kelompok terdiri dari 6 orang  yang heterogen. Setiap kelompok 

memiliki seorang ketua kelompok, seorang pencatat, seorang 

pengarah atau pendorong, seorang pemantau diskusi dan seorang 

perangkum. 

6. Guru menjelaskan tentang proses pembelajaran yang akan dilakukan. 

Setiap kelompok akan memperoleh Kartu Masalah (Problem Card)  

yang berisi permasalahan untuk didiskusikan dan ditemukan 

pemecahan masalahnya, kemudian siswa mempresentasikan hasil 

diskusi di depan kelas. 

7.  Guru memberikan motivasi : 

Guru memberikan motivasi dengan cara :  

(Pertemuan I); mengajukan pertanyaan ”Coba kalian sebutkan 

macam-macam ekosistem yang kalian ketahui ?”  

(Pertemuan II) mengajukan pertanyaan “Apakah kalian tahu dari 

mana asal air hujan?” 

7.   Guru menggali pengetahuan awal siswa dengan pertanyaan  

(Pertemuan I); Komponen apa saja yang menyusun ekosistem 

tersebut? (Pertemuan II); Apakah pengertian dari daur biogeokimia?  

 

b. Kegiatan inti 

1. Guru meminta siswa duduk dalam kelompoknya masing-masing.  

2. Guru membagikan Kartu Masalah (Problem Card)  yang berisi 

permasalahan kepada setiap kelompok yang harus diselidiki oleh 
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siswa.  Kegiatan penyelidikan dilakukan sesuai dengan prosedur di 

(Problem Card). 

3. Berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, siswa membuat 

suatu tahapan kegiatan inti PBI : 

a) Tahap 1:  Orientasi siswa kepada masalah  

Guru mempersilahkan siswa duduk dalam kelompoknya masing-

masing dengan tertib, kemudian membagikan problem card kepada 

masing-masing kelompok.  Guru meminta setiap kelompok 

memahami masalah yang ada pada problem card dan memotivasi 

siswa untuk terlibat dalam pemecahan masalah tersebut. 

b) Tahap 2:  Mengorganisasi siswa untuk belajar  

Guru meminta siswa berdiskusi dalam memecahkan masalah. 

c) Tahap 3:  Guru membimbing penyelidikan individual              

maupun kelompok. 

Guru membimbing siswa dalam mengumpulkan informasi yang 

sesuai dengan permasalahan dari berbagai sumber yang relevan. 

d) Tahap 4:  Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

 Guru secara bergantian membimbing kelompok menyajikan hasil   

   diskusinya dalam bentuk power point.  

 Guru meminta semua kelompok mengumpulkan lembar jawaban.  

 Guru meminta 2 kelompok setiap pertemuan untuk   

   mempresentasikan hasil diskusinya secara bergantian hingga   

   terjadi diskusi kelas.  Urutan presentasi dilakukan secara acak  oleh    

   guru.  
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 Guru mempersilahkan kelompok lain memberikan tanggapan   

   terhadap hasil diskusi yang dipresentasikan.  

e) Tahap 5:  Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan   

  masalah. 

Guru membimbing siswa mengkaji ulang proses dan hasil   

  pemecahan masalah. 

 

c. Penutup 

1.  Guru meminta siswa mengumpulkan Kartu Masalah yang telah  

dikerjakan, serta hasil karya atau produk yang dipresentasikan 

2. Guru mengadakan tes akhir (post tes) berupa soal pilihan jamak 

3. Guru meminta siswa untuk membaca materi yang akan dibahas pada 

pertemuan selanjutnya. 

4. Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam. 

 

● Kelompok Kontrol (menggunakan metode diskusi) 

 a. Pendahuluan  

1. Guru membacakan Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar   

      (KD), dan indikator pembelajaran. 

2. Guru menjelaskan tentang proses pembelajaran yang akan dilakukan.   

 Setiap kelompok akan memperoleh LKK yang berisi soal - soal      

     untuk didiskusikan dan ditemukan jawabanya. 

3. Guru memberikan motivasi dan apersepsi kepada siswa sama seperti  

      pada kelompok eksperimen. 
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b. Kegiatan inti 

1. Guru mempersilahkan siswa duduk dalam kelompoknya dan  

 membagikan LKK. 

2. Guru meminta siswa berdiskusi  mengerjakan LKK dan  

membimbing siswa dalam berdiskusi. 

3. Setelah masing-masing kelompok menyelesaikan LKK, guru   

 meminta setiap kelompok untuk membacakan hasil diskusi di depan  

 kelas.  Setiap kelompok melakukan presentasi hasil diskusi mereka,   

 dan kelompok yang lain dapat memberikan tanggapan. 

4. Guru mengadakan penguatan dengan menjelaskan materi yang   

belum  dipahami oleh siswa. 

5. Guru meminta siswa mengumpulkan Lembar Kerja Kelompok  

 

c. Penutup 

1. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan materi yang telah  

      diajarkan. 

2.  Guru memberikan postest kepada siswa. 

3.  Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam.  

 

E.  Jenis Data dan Teknik Pengambilan Data 

Jenis dan teknik pengambilan data pada penelitian ini adalah : 

 

1. Jenis Data 

Data penelitian ini berupa data kuantitatif, yaitu penguasaan materi 

ekosistem oleh siswa yang diperoleh dari nilai pretest dan post tes. 
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Kemudian dihitung selisih antara nilai pretest dengan post test. Nilai 

selisih tersebut disebut  sebagai skor gain, lalu dianalisis secara statistik.  

 

2. Teknik Pengambilan Data 

Data berupa nilai pretest dan post test diambil pada setiap pertemuan.  

Nilai pretest diambil sebelum pembelajaran baik pada kelas eksperimen 

maupun kelas kontrol, sedangkan nilai post tes diambil setelah 

pembelajaran baik pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Bentuk 

soal yang diberikan adalah berupa soal pilihan ganda (PG), dengan jumlah 

sebanyak sepuluh soal pada setiap pertemuan. Soal pretest maupun post 

test berupa soal yang sama dengan jumlah lima alternatif jawaban.  

 

F.   Teknik Analisis Data 

 

Dari nilai pretes dan postes kemudian dihitung selisihnya. Nilai selisih pretes 

dan postes disebut skor gain, untuk memperoleh skor gain pada setiap 

pertemuan mengunakan formula Rulon (dalam Loranz, 2008:3) sebagai 

berikut: 

                   Skor gain = 100
YZ

YX





 

Keterangan  : X = nilai posttes; Y = nilai pretes; Z = skor maksimal. 

 

Untuk mencari rata-rata Skor gain dihitung dengan cara sebagai berikut: 

 

          Sg P1 +  Sg P2  

 X =          

 2 

 

Keterangan :  X = Rata-rata skor gain; Sg = Skor gain; 

 P1 = Pertemuan ke-1; P2 = Pertemuan ke-2.  
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Data penguasaan materi yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis 

menggunakan uji t dengan bantuan program SPSS versi 16, sebelumnya 

dilakukan uji prasyarat berupa: 

 

1.  Uji Normalitas Data                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Uji normalitas data penguasaan materi dilakukan menggunakan software 

SPSS versi 16 (Kurniawan, 2008:3).  Hipotesis yang digunakan yaitu Ho : 

Sampel berdistribusi normal, H1  : Sampel tidak berdistribusi normal.  

Dengan kriteria pengujian yaitu terima Ho jika p value > 0,05, tolak Ho 

untuk harga yang lainnya. 

 

2.  Kesamaan Dua Varian  

Apabila masing-masing data berdistribusi normal, maka selanjutnya akan 

dibahas uji kesamaan dua varian dengan menggunakan software SPSS 

versi 16 (Pratisto, 2004:13).  Hipotesis yang digunakan yaitu Ho : Kedua 

sampel mempunyai varians sama, H1 : Kedua sampel mempunyai varians 

berbeda.  Dengan kriteria uji yaitu jika F hitung < F tabel atau probabilitasnya 

> 0,05 maka Ho diterima, jika F hitung > F tabel atau probabilitasnya < 0,05 

maka Ho ditolak. 

 

3.  Uji t 

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

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

Hipotesis yang digunakan pada uji kesamaan dua rata-rata yaitu H0 = 

Rata-rata skor gain kedua sampel sama, H1 = Rata-rata skor gain kedua 
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sampel tidak sama.  Dengan kriteria uji yaitu 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).  Hipotesis yang digunakan pada uji perbedaan dua 

rata-rata yaitu H0 = rata-rata skor gain pada kelas eksperimen sama dengan 

kelas kontrol,  H1 = rata-rata skor gain pada kelas eksperimen lebih tinggi 

dari kelas kontrol.  Dengan kriteria uji yaitu 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). 
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