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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A.  Waktu dan tempat 

 

 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Kampung Baru Bandar  Lampung  

pada bulan Januari 2011.  

 

B.  Populasi dan Sampel 

 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V semester ganjil SD 

Negeri 1 Kampung Baru  Bandar Lampung  tahun pelajaran 2010/2011. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. Sedangkan 

untuk penentuan kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah dengan cara 

diundi. Sampel tersebut adalah siswa-siswi kelas VA sebagai kelas 

eksperimen dengan jumlah siswa 26 dan siswa-siswi kelas VB sebagai kelas 

kontrol dengan jumlah siswa 25.  

 

C. Desain Penelitian 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain pretes-postest tak 

equivalen. Kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol menggunakan 

kelas yang ada dengan kondisi yang homogen. Kelas eksperimen diberi 
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perlakuan pembelajaran menggunakan metode diskusi dengan pendekatan 

keterampilan proses, sedangkan kelas kontrol,pembelajarannya menggunakan 

metode ceramah. Hasil pretest dan post test pada kedua kelompok subyek 

dibandingkan.  

Struktur desainnya adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : I = Kelompok eksperimen   

                     II = Kelompok kontrol 

                O1 = Pretes                                           

                          O2 = Postes 

     X1 = Perlakuan pendekatan keterampilan proses sains dengan   

                                        metode diskusi. 

     X2 = Perlakuan dengan metode ceramah (Modifikasi dari  

                                       Ryanto, 2001 : 43). 

 

C.  Instrumen Penelitian 

 

Instrumen penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini adalah: silabus, 

rencana pelaksanaan pembelajaran, lembar observasi, lembar kerja siswa dan 

tes formatif, dengan rincian: 

1) Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

2) Lembar observasi siswa digunakan untuk mengukur keterampilan proses  

sains yang dimiliki siswa melalui aktivitas belajar siswa selama 

pembelajaran. 

Kelompok Pretes Perlakuan Postes 

                I                               O1                                     X1                    

               II                              O1                                     X2               
O2 

O2 
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3) Lembar kerja siswa (LKS), dikerjakan oleh siswa  dalam kelompok, LKS 

yang dibuat dirancang sedemikian rupa sehingga membentuk LKS yang 

produktif. 

4) Tes Formatif, digunakan untuk mengukur kemampuan berfikir kritis siswa 

dalam bentuk soal pilihan jamak. 

 

E. Prosedur Penelitian 

 

 

Penelitian ini terdiri dari dua tahap, yaitu prapenelitian dan pelaksanaan 

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

 

1. Prapenelitian 

Kegiatan yang dilakukan pada prapenelitian sebagai berikut : 

a. Membuat surat izin penelitian yang ditujukan untuk 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 eksperimen dan kelas kontrol. 

d. Mengambil data berupa nilai akademik siswa semester ganjil yang akan 

digunakan sebagai acuan  dalam pembuatan kelompok. 

e. Membuat perangkat pembelajaran yang terdiri dari Silabus, Rencana 

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

setiap pertemuan. 

f. Membuat instrumen evaluasi yaitu soal pretes/post tes untuk pertemuan 

pertama dan pertemuan terahir. 

g. Melakukan uji ahli untuk mengetahui validitas instrumen / test. 
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h. Membentuk kelompok pada kelas eksperimen dalam kelas kontrol 

berdasarkan nilai akademik siswa, 2 siswa dengan nilai tinggi, 2 siswa 

dengan nilai sedang, 1 siswa dengan nilai rendah. Setiap kelompok terdiri 

dari 5 orang siswa dengan nilai yang heterogen (Lie, 2004 : 42 ). 

 

2.  Pelaksanaan Penelitian 

Mengadakan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan metode diskusi 

dengan pendekatan keterampilan proses untuk kelas eksperimen dan 

menerapkan metode ceramah untuk kelas kontrol. Penelitian ini direncanakan 

sebanyak tiga kali pertemuan dengan langkah-langkah pembelajaran sebagai 

berikut: 

A. Kelas Eksperimen (Pada metode diskusi dengan pendekatan   

       keterampilan proses) 

 

a. Pendahuluan 

1) Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam. 

2) Guru memberikan pretes untuk pertemuan pertama sebagai penilaian  

            kemampuan berpikir kritis siswa. 

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

           dan indikator pembelajaran. 

4) Guru memberikan motivasi :  

(Pertemuan I); mengajukan pertanyaan ”Mengapa tumbuhan berwarna 

 hijau ?”  

            (Pertemuan II); mengajukan pertanyaan ”Bagian tumbuhan manakah  

            yang dimanfaatkan oleh manusia sebagai makanan?” 

                  Guru meggali pengetahuan awal siswa dengan pertanyaan  
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(Pertemuan I); Komponen apa saja yang ada di daun sehingga 

 menyebabkan tumbuhan menjadi hijau?  

(Pertemuan II);  Apakah semua mahluk hidup memakan tumbuhan? 

b. Kegiatan inti 

1) Guru meminta siswa duduk dalam kelompoknya masing-masing 5   

orang (pembagian kelompok dilakukan pada hari sebelumnya).  

2) Guru membagikan Lembar Kerja Kelompok (LKK) yang berisi  

permasalahan kepada setiap kelompok yang harus diselidiki oleh 

siswa. LKS ini dirancang menggunakan pendekatan keterampilan 

proses.  

3) Guru meminta siswa untuk mengamati tumbuhan asli yang disediakan untuk 

menjawab LKK yang ada. 

Pertemuan I : LKK tentang tumbuhan hijau dan proses fotosintesis  

Pertemuan II      : LKK tentang katergantungan mahluk hidup terhadap 

                                  Tumbuhan hijau.  

4) Guru berkeliling untuk membimbing siswa dalam menemukan jawaban dari 

permasalahan yang ada dalam LKS. 

5) Guru membahas masalah-masalah yang ada di dalam LKS yang belum dapat 

ditemukan oleh siswa. 

 

c. Penutup 

1) Guru mengadakan tes akhir (post tes) untuk pertemuan terakhir.  

2) Guru bersama siswa membuat kesimpulan dalam setiap pertemuan. 

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

pertemuan selanjutnya. 



 

 

36 

4) Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam. 

 

B. Kelas Kontrol (Metode Ceramah)  

a. Pendahuluan 

1) Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam. 

2) Guru memberikan pretes untuk pertemuan  pertama sebagai penilaian  

      kemampuan berpikir kritis siswa. 

3) Guru membacakan Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD) dan 

      indikator pembelajaran. 

4) Guru memberikan motivasi :  

Pertemuan I; mengajukan pertanyaan ”Mengapa tumbuhan berwarna hijau ?”  

Pertemuan II; mengajukan pertanyaan ”Bagian tumbuhan manakah yang 

dimanfaatkan oleh manusia?” 

      Guru meggali pengetahuan awal siswa dengan pertanyaan Pernahkah kamu  

      melihat tanaman singkong? Bagian mana saja yang biasanya dapat dimakan ? 

Pertemuan I; Komponen apa saja yang ada di daun sehingga menyebabkan 

tumbuhan menjadi hijau?  

Pertemuan II;  Apakah semua mahluk hidup memakan tumbuhan? 

 

b. Kegiatan Inti 

1)  Guru meminta siswa untuk membuka buku cetak sains kelas V 

2) Guru menjelaskan tentang materi tumbuhan hijau. 

3) Siswa mendengarkan penjelasan dari guru 

4) Siswa bertanya mengenai materi yang belum dipahami. 
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5) Guru mengadakan penguatan dengan menjelaskan materi yang belum  

dipahami oleh siswa. 

c. Penutup 

1) Guru menugaskan siswa untuk membaca materi untuk pertemuan selanjutnya 

2) Siswa mendapatkan pekerjaan rumah 

3) Guru mengadakan tes akhir (post tes) untuk pertemuan terakhir, tentang 

materi pokok tumbuhan hijau. 

 

E. Jenis dan Teknik Pengambilan Data 

 

1. Jenis Data 

 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang diperoleh dari 

observasi dan evaluasi, Data observasi diperoleh dari data persentase 

ketrampilan proses sains masing-masing siswa dan data persentase jumlah 

masing-masing katagori sub keterampilan yang dikuasai siswa kemudian 

dikualitatifkan berdasarkan skala katagori kemampuan. Sedangkan data 

evaluasi keterampilan berfikir kritis diperoleh dari selisih pretest dan 

posttest yang dilakukan siswa disebur skor gain dan kemudian dianalisis 

secara statistik.  

 

2. Teknik Pengambilan Data 

 

       Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Pree-test  post-test  

Data keterampilan berpikir kritis berupa nilai pretes diambil pada 

pertemuan ke I dan postes diambil pada pertemuan ke II.  
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Nilai pretes diambil sebelum pembelajaran pertemuan pertama pada setiap 

kelas baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol, sedangkan nilai post tes 

diambil setelah pembelajaran pertemuan kedua  pada setiap kelas baik 

eksperimen maupun kontrol. Bentuk soal yang  diberikan adalah berupa soal 

pilihan jamak, dengan jumlah sebanyak duapuluh soal. 

Teknik penskoran nilai pre-tes dan pos-tes yaitu : 

S = R    x 100 

      N 

Keterangan : 

S  = Nilai yang diharapkan  (dicari) 

R = jumlah skor dari item atau soal yang dijawab benar  

N = jumlah skor maksimum dari tes tersebut 

(Purwanto, 2007 :112) 

b. Lembar Observasi Keterampilan Proses Sains Siswa 

    Lembar observasi  keterampilan proses sains siswa 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.  

Jenis data dan alat ukut data atau teknik pengambilan data  secara rinci dapat 

dilihan pada tabel di bawah ini. 

    Tabel 2.   Hubungan antara jenis data , instrumen, dan waktu pelaksanaanya 

No Jenis Data  Alat ukur  Pelaksanaan  

1 Kuantutatif  

 Hasil belajar 

Tes 

 Pre-test 

 Post-test 

Di awal dan diakhir 

pertemuan  

2 Kualitatif  

 Keterampilan 

proses sains 

Lembar observasi 

Keterampilan proses 

sains  

Pada saat proses belajar  
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F. Tehnik Analisis Data 

1. Analisis Data  

1.1 Data kuantitatif  

Data kuantitatif  adalah  kemampuan berpikir kritis siswa yang diperoleh 

dari nilai pretest dan post-tes. Kemudian dihitung selisih antara nilai 

pretest dengan post-test. Nilai selisih tersebut disebut  sebagai N-gain 

keterampilan berpikir kritis, lalu dianalisis secara statistik.  Untuk 

mendapatkan N-gain menggunakan formula Hake (Loranz, 2008 : 2)  

sebagai berikut:  

       
100x

YZ

YX
GainN




  

Keterangan : 

X= nilai pos-test 

Y= nilai pre-test 

Z= skor maksimum  

 

 

1.2  Data Kualitatif 

Data kualitatif dianalisis secara statistik menggunakan SPSS 17, yang 

sebelumnya dilakukan uji prasyarat yang berupa:   

1.2.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data digunakan uji Lilliefors  menggunakan software 

SPSS versi 17 (Pratisto, 2004:10).  

Hipotesis : 

Ho : Sampel berdistribusi normal 

H1  : Sampel tidak berdistribusi normal.   
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Dengan kriteria pengujian yaitu : 

Terima Ho jika Lhitung <Ltabel tolak Ho untuk harga yang lainnya. 

 

1.2.2 Kesamaan Dua Varians 

Apabila masing masing data berdistribusi normal, maka dilanjutkan dengan 

uji kesamaan dua varian dengan uji barlett menggunakan software SPSS 

versi 17 (Pratisto, 2004:13).   

Hipotesis :  

Ho : Kedua sampel mempunyai varians sama. 

H1  : Kedua sampel mempunyai varians berbeda.   

 

Dengan kriteria uji yaitu :   

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

jika L hitung > L tabel atau probabilitasnya < 0,05 maka Ho ditolak. 

 

2. Pengujian Hipotesis  

  

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

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

2.1 Uji Kesamaan Dua Rata-rata  

Hipotesis : 

H0 =  Rata-rata keterampilan proses sains siswa kedua sampel sama,  

H1 =  Rata-rata keterampilan proses sains siswa  kedua 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).   
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2.2 Uji Perbedaan Dua Rata-rata 

Hipotesis : 

H0 =  Rata-rata keterampilan proses sains siswa pada kelas eksperimen 

sama dengan kelas kontrol,  

H1 =  Rata-rata keterampilan proses sains siswa  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). 

 

 

G. Mendeskripsikan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa 

 

 Untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran 

 biologi adalah sebagai berikut : 

1) Menjumlahkan skor seluruh siswa 

2) Menentukan skor tiap indikator kemampuan berpikir kritis dengan 

menggunakan rumus : 

P = 
N

f 100

 

Ket : P = Skor tiap indikator keterampilan berpikir kritis 

     F = Jumlah skor kemampuan berpikir kritis yang diperoleh 

     N = Jumlah total skor kemampuan berpikir kritis tiap indikator 

                        (Sudijono, 2007:40). 

 

H.  Pengolahan Data Keterampilan Proses Sains Siswa 

 Data keterampilan proses sains  siswa diambil melalui observasi selama proses 

pembelajaran berlangsung dengan menggunakan lembar observasi.  
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Data tersebut dianalisis dengan menggunakan indeks aktivitas siswa dengan 

langkah-langkah sebagai berikut. 

1) Menghitung rata–rata skor aktivitas dengan menggunakan rumus: 

100x
n

xi


 

Keterangan       =  Rata-rata skor aktivitas siswa 

                          ∑xi   =  Jumlah skor yang diperoleh 

                            n   =  Jumlah skor maksimum (Sudijono, 2007:39). 

 

     Tabel 3.  Lembar Observasi Keterampilan Proses Sains Siswa 

No. 
Nama 

Siswa 

Aspek yang diamati  
xi       

A B C D E 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3   

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

                 jumlah  

 

Keterangan : 

A. Observasi 

1. Jika menggunakan 1 indra. 

2. Jika menggunakan 2 indra. 

3. Jika menggunakan lebih dari 2 indra.   

B. Mengklasifikasikan  

1. Mengelompokkan data. 

2. Menjelaskan data. 

3. Mengeompokkan dan menjelaskan data. 

C. Menafsirkan 

1. Tidak tepat. 

2. Hampir tepat. 

3. Tepat.   

D. Meramalkan (memprediksi)  

1. Bias /rancu. 

2. Mendekati lengkap dan benar.  

3. Lengkap dan benar. 
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2) Menafsirkan atau menentukan kategori Indeks Keterampilan Proses Sains  

Siswa sesuai klasifikasi pada tabel.  

       Tabel 4 . Kasifikasi indeks keterampilan Proses Sains 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 

Dimodifikasi dari Hake (dalam Belina, 2008:37). 
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