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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Mei Tahun 2011 di SMP Negeri  

1 Gedong Tataan Kab. Pesawaran. 

B. Populasi dan Sampel 

 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII Semester Genap 

Tahun Pelajaran 2010/2011 SMP Negeri 1 Gedong Tataan Kab. Pesawaran.  

Sampel dalam penelitian ini adalah 2 kelas siswa dari 9 kelas yang diambil 

dengan teknik cluster random sampling, yaitu kelas VII.i  sebagai kelas 

eksperimen dan kelas VII.h  sebagai kelas kontrol. 

 

C. Desain Penelitian 

 

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

ekuivalen.  Kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen menggunakan 

kelas yang ada dan satu level dengan kondisi yang homogen.  Kelas 

eksperimen di beri perlakuan  dengan metode Discovery, sedangkan kelas 

kontrol menggunakan perlakuan dengan  tanpa menggunakan metode 

Discovery. Pada desain pretes-postes tak ekuivalen hasil pretes dan postes 
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pada kedua subyek dibandingkan. Sehingga struktur desainnya sebagai 

berikut: 

 

                        

 

 Keterangan : R1  =  Kelompok eksperimen;R2 =Kelompok kontrol; O1 =     

Pretes; O2 = Postes; X   = Perlakuan eksperimen (Metode 

Discovery); C   = Kontrol (Metode diskusi). 

 Gambar 2.  Desain pretest-post test tak ekuivalen (dikutip dari Riyanto, 2001  

:43). 

  

       

D.  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 adalah: 

a. Membuat izin penelitian ke sekolah 

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. Membuat perangkat pembelajaran yang terdiri dari Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kerja Kelompok (LKK). 

e. Membuat instrumen evaluasi yaitu soal pretes/postes berupa soal 

pilihan jamak untuk setiap pertemuan. 

f. Melakukan uji coba soal pretes/ postes 

R1    O1       X     O2 

R2    O1       C     O2 
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g. Membentuk kelompok diskusi pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol yang bersifat heterogen berdasarkan nilai akademik siswa, 2 

siswa dengan nilai tinggi, 1 siswa dengan nilai sedang, dan 2 siswa 

dengan nilai yang rendah. Setiap kelompok terdiri dari 5 orang siswa  

(Lie, 2004:42). Nilai diperoleh dari dokumentasi pada guru kelas. 

 

     2.   Pelaksanaan Penelitian 

Mengadakan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan metode 

Discovery untuk kelas eksperimen dan tanpa metode Diskusi untuk kelas 

kontrol.  Penelitian ini direncanakan sebanyak dua kali pertemuan.  

Pertemuan pertama membahas Pertemuan pertama membahas submateri 

pokok satuan makhluk hidup dalam ekosistem dan komponen penyusun 

ekosistem, pertemuan kedua membahas submateri pokok pola interaksi 

antarkomponen ekosistem dan saling ketergantungan di antara komponen 

biotik.  

Langkah-langkah pembelajarannya sebagai berikut: 

1. Kelas Eksperimen ( menggunakan metode Discovery) 

 a)  Pendahuluan 

1. Guru membuka pelajaran dengan salam dan  mengecek kehadiran 

siswa 

2. Guru memberikan pretes berupa soal pilihan jamak tentang satuan 

makhluk hidup dalam ekosistem dan komponen penyusun 

ekosistem  (Pertemuan I) ;  saling ketergantungan di antara 

komponen biotik ; (Pertemuan II)   
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3. Guru membacakan Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar 

(KD), dan indikator pembelajaran. 

4. Guru membagi siswa kedalam 6 kelompok, berdasarkan nilai 

kognitif siswa, 1 siswa dengan nilai tinggi, 2 siswa dengan nilai 

sedang dan 2 siswa dengan nilai rendah. Masing-masing kelompok 

terdiri dari 5-6 orang  yang heterogen. 

5. Guru menjelaskan metode Discovery 

Setiap kelompok akan memperoleh LKK yang berisi permasalahan 

kelompok.  

6. Guru memberikan motivasi dengan cara :  mengajukan pertanyaan 

”Sebelum berangkat ke sekolah apakah kalian harus mandi dulu? 

Apa yang digunakan untuk mandi? Apa yang terjadi jika di dunia 

ini tidak ada air? Pasti segala aktivitas akan terganggu. Oleh sebab 

itu air sangat penting bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. 

Untuk itu air  termasuk komponen apakah pada suatu ekosistem? ” 

(Pertemuan I); mengajukan pertanyaan “ Siapa diantara kalian 

yang pernah ada kutu di kepala? Kalian pasti merasakan gatal di 

kepala. Mengapa? Tahukah kalian, cara kutu tersebut merupakan 

salah satu pola interaksi organisme untuk terus menjaga 

kelangsungan hidupnya. Untuk itu termasuk jenis pola interaksi 

apakah cara kutu tersebut?” (Pertemuan II);  

7. Guru menggali pengetahuan awal siswa dengan pertanyaan 

Sebutkan satuan-satuan makhluk hidup dalam lingkungan sekitar 

kita? (Pertemuan I); Sebutkan contoh lain hubungan 
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antarorganisme yang pernah kalian amati di lingkungan sekitar! 

(Pertemuan II); Apakah pengertian dari rantai makanan?  

 

 b)  Kegiatan inti 

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

2. Guru membagikan Lembar Kerja siswa (LKS) yang berisi 

permasalahan kepada setiap kelompok yang akan dikaji dan 

didiskusikan. 

3. Guru meminta siswa mencari informasi untuk menjawab LKS 

            tersebut dari contoh dan metode yang telah di berikan dan buku-

            buku biologi yang tersedia. 

4. Guru berkeliling untuk membimbing siswa dalam mengerjakan 

LKS. 

5. Guru memilih perwakilan dari masing-masing kelompok untuk 

maju mempresentasikan hasil diskusinya secara bergantian 

6. Guru membahas soal-soal yang ada di dalam LKK yang belum 

      dapat dipecahkan oleh siswa. 

7. Guru meminta siswa membuat rangkuman dari materi yang telah 

      dipelajari. 

8. Guru meminta siswa mengumpulkan LKK yang telah dikerjakan. 

c)  Penutup 

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

tentang satuan makhluk hidup dalam ekosistem dan komponen 

penyusun ekosistem  (Pertemuan I); pola interaksi antarkomponen 
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ekosistem  (Pertemuan II) ; saling ketergantungan di antara 

komponen biotik. 

2. Guru meminta siswa membuat rangkuman dari materi yang telah 

dipelajari. 

3. Guru meminta siswa mengumpulkan LKS yang telah dikerjakan 

4. Guru meminta siswa untuk membaca materi yang akan dibahas 

pada pertemuan selanjutnya. 

5. Guru menutup pelajaran dengan memberikan kesimpulan tentang   

      materi yang telah di ajarkan. 

 

2.   Kelas Kontrol (Menggunakan Metode Diskusi) 

a. Pendahuluan 

1. Guru membuka pelajaran dengan mengucap salam. 

2. Guru membacakan Standar Kompetensi (SK), Kompetensi 

 Dasar (KD), dan indikator pembelajaran. 

3. Guru memberikan pre-test kepada siswa. 

4. Guru memulai pelajaran dengan memberikan  pertanyaan” Apa 

yang dimaksud dengan populasi?” (Pertemuan I); mengajukan 

pertanyaan “ Berikan salah satu contoh dari pola interaksi 

organisme ?” (Pertemuan II); Mengajukan pertanyaan “ 

apakah setiap hari kita harus makan?Mengapa?Untuk itu kita 

disebut apa dalam rantai makanan?”  

b. Kegiatan inti 

 1. Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok  
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2.  Guru meminta siswa untuk melakukan diskusi mengerjakan LKS 

yang diberikan. 

3.  Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan 

melakukan Tanya jawab.  

 

c.  Kegiatan Penutup 

1. Guru meminta siswa membuat kesimpulan dari materi yang telah 

dibahas. 

2. Guru memberikan post- test 

3. Guru meminta siswa mengumpulkan LKS 

4. Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam  

E. Teknik Pengambilan Data 

 

Jenis data dan teknik pengambilan data pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

 

1.  Jenis Data 

Data penelitian ini berupa data kuantitatif, yaitu penguasaan materi 

pokok Ekosistem yang diperoleh dari nilai pretest dan post test. Selisih 

antara nilai test awal dengan test akhir dihitung, nilai selisih tersebut 

dinamakan sebagai skor gain. 

    

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. 
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F.   Teknik Analisis Data 

 

1. Skor gain penguasaan materi  

Untuk mendapatkan skor gain pada setiap pertemuan, menggunakan 

formula Rulon (dalam Loranz, 2008:3) sebagai berikut :   

             %100X
YZ

YX
SkorGain




  

 

Keterangan : X = nilai postes 

          Y = nilai pretes 

          Z = skor maksimum  

 

Untuk menguji hipotesis digunakan uji -t yang membandingkan nilai 

pretest, postest, dan skor gain pada kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol. Uji t dilakukan dengan pemilihan program SPSS versi 17, yang 

sebelumnya dilakukan uji prasyarat berupa:  Uji normalitas data dan uji 

Homogenitas.  

 

2.  Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data digunakan uji Lilliefors menggunakan program SPSS     

          versi 17.  

 a. Hipotesis 

Ho : Sampel berdistribusi normal 

H1  : Sampel tidak berdistribusi normal 

b. Kriteria Pengujian 

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

yang lainnya (Nurgiantoro, Gunawan, dan Marzuki, 2002:118). 
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3.   Uji Homogenitas Data 

Apabila masing- masing data berdistribusi normal maka dilanjutkan 

dengan uji homogenitas data digunakan uji Barlett menggunakan software 

versi 17. 

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, 2004:13). 

4.   Pengujian Hipotesis  

Setelah data dinyatakan normal dan homogen, berikutnya data diuji 

dengan menggunakan hipotesis. Untuk pengujian hipotesis digunakan uji 

kesamaan dua rata-rata dan uji perbedaan dua rata-rata, kemudian data 

dimasukkan kedalam uji t dilakukan dengan pemilihan program SPSS 

versi 17.  

a.  Uji Kesamaan Dua Rata-rata  

1. Hipotesis 

H0 = Rata-rata skor gain kedua sampel sama 

H1 = Rata-rata skor 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) 

 

b. Uji Perbedaan Dua Rata-rata  

1. Hipotesis  
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H0 =  rata-rata skor gain pada kelompok eksperimen sama dengan 

                  kelompok kontrol. 

H1 =  rata-rata skor 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) 
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