
 
 

 

III. METODE PENELITIAN 

 
 
A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 
Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli sampai september 2010 semester ganjil 

tahun pelajaran 2010/2011. Tempat penelitian ini adalah SMA Negeri 7 Bandar 

Lampung. 

 
B. Populasi dan Sampel 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPA SMA Negeri 7 

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2010/2011.  Sampel dalam penelitian ini 

adalah siswa-siswi kelas XI IPA1 sebagai kelompok eksperimen I, dan kelas XI 

IPA2 sebagai kelompok eksperimen II, yang diambil dengan teknik Purposive 

sampling. 

C. Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini, desain yang digunakan adalah pretes-postes kelompok non 

ekuivalen.  Dua kelompok penelitian, yaitu kelompok eksperimen I dan 

kelompok eksperimen II dipilih secara purposive.  Kelompok eksperimen I 

diberi perlakuan dengan animasi multimedia melalui  pembelajaran kooperatif 

tipe teknik tari bambu, sedangkan kelompok eksperimen II hanya diterapkan 
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pembelajaran kooperatif  tipe teknik tari bambu saja, tanpa animasi multimedia.  

Kedua kelompok diberi pretes dan postes yang sama kemudian hasilnya 

dibandingkan.  

Struktur desain penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
D.  Prosedur Penelitian 

 
1.  Tahap Prapenelitian. 

 Kegiatan prapenelitian sebagai berikut : 

a. Membuat surat izin 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 kelompok eksperimen I dan 

kelompok ekperimen II. 

Kelompok     Pretes      Perlakukan        Postes 
 
I    O1   X 1 O2 

 
II   O1   X2   O2 

 

Gambar 3. Desain pretes postes kelompok non ekuivalen 
 
keterangan : I      =   Kelompok eksperimen I  dengan Teknik Tari Bambu dan  

Animasi Multimedia  
         II    =   Kelompok eksperimen II dengan Teknik Tari bambu tanpa  

Animasi Multimedia 
        O1   =   Pretes             O2 = Postes 
       X1   =   Perlakuan eksperimen I          X2 = Perlakuan ekperimen II  

 
(modifikasi dari Hasnunidah dan Marpaung, 2008:42) 
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d. Membuat lembar observasi untuk mencatat aktivitas psikomotor siswa 

selama pembelajaran untuk kelompok eksperimen I dan kelompok 

Ekperimen II. 

e. Membuat animasi multimedia untuk setiap pertemuan dengan cara : 

1) Penentuan konsep animasi multimedia dengan cara menetapkan : 

 Tujuan pembelajaran dengan animasi multimedia pada penelitian 

ini adalah siswa dapat menjelaskan struktur, fungsi, dan proses 

pembentukan tulang, serta hubungan antar tulang, struktur otot, 

jenis otot, sifat kerja otot, mekanisme kerja otot,  dan 

kelainan/penyakit pada Sistem Gerak Manusia. 

 Kategori multimedia yang akan digunakan berupa multimedia 

linier dalam bentuk CD. 

2) Perancangan pembelajaran menggunakan kombinasi animasi 

multimedia dengan teknik tari bambu melalui cara : 

 Pembuatan skenario pembelajaran dengan kombinasi animasi 

multimedia dengan teknik tari bambu untuk setiap pertemuan.  

Uraian materi pokok pada setiap pertemuan adalah sebagai 

berikut.  Pertemuan ke : 

a) Satu : Tulang Pada Manusia, membahas tentang Struktur, 

Fungsi dan Proses Pembentukan Tulang serta Hubungan 

antar Tulang  Pada Sistem Gerak Manusia.  

b) Dua  : Otot, membahas tentang struktur otot, jenis otot, sifat 

kerja otot, dan mekanisme kerja otot. 
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c) Tiga : Kelainan/penyakit Sistem Gerak Pada Manusia, 

membahas tentang Informasi dari berbagai sumber 

tentang kelainan /penyakit yang mungkin terjadi, dan 

penyebab terjadinya kelainan/penyakit serta cara 

menghindari/rehabilitas pada berbagai penyakit/kelainan 

pada sistem gerak manusia.                                                                                                                                                                               

 Pembuatan papan cerita animasi multimedia.  Untuk setiap 

pertemuan, objek yang disajikan berupa animasi, suara, narasi 

dan grafis serta tulisan dengan durasi 10 menit.  

3) Mengumpulkan objek animasi multimedia 

Objek animasi multimedia dikumpulkan dengan cara mengunduh dari 

beberapa sumber, yaitu : 

 Youtube.com yang berjudul : 

 Sistem Gerak Pada Manusia untuk pertemuan  ke 1. 

 Struktur otot dan mekanisme gerak otot untuk pertemuan ke 2. 

 Kelainan/penyakit sistem gerak pada manusia untuk pertemuan 

ke 3. 

4) Pembuatan animasi multimedia 

Animasi multimedia  Animasi motion tween dan shape motion dibuat 

dengan software Macromedia Flash 8.  Sedangkan multimedia 

merupakan cuplikan film dari beberapa sumber yang dipotong 

dengan software VCD Cutter dan MP3 Cutter.  Video yang telah 

dicuplik kemudian diisi suara ulang melalui tekhnik dubbing 

menggunakan software Pinnacle Version 12.  Pisahan antara animasi 
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teks dan multimedia yang telah dipersiapkan kemudian diintegrasikan 

dengan software Macromedia Flash 8.  

Meliputi animasi teks dan video multimedia.  

     Animasi motion tween dan shape motion dibuat dengan software 

f.  Tujuan pembelajaran dengan kombinasi teknik tari bambu dan animasi 

multimedia pada penelitian ini adalah siswa dapat menjelaskan struktur, 

fungsi, dan proses pembentukan tulang, serta hubungan antar tulang, 

stuktur otot, jenis otot, sifat kerja otot, mekanisme kerja otot,  dan 

kelainan/penyakit pada Sistem Gerak Manusia. 

g. Membentuk kelompok siswa dengan cara membagi siswa dalam enam 

kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 5-6 siswa.  Kelompok 

bersifat heterogen, dibentuk berdasarkan nilai akademik semester 2.  

    ( Lie, 2006:41-43) 

h. Membuat Lembar Kerja Siswa (LKS), lembar observasi,  

i. Membuat instrumen evaluasi yaitu: soal pretes dan postes berbentuk 

pilihan jamak berjumlah 60 soal.  Selanjutnya soal diuji validitas dan 

reliabilitasnya.  Dari 60 soal tersebut, 30 soal dipilih untuk digunakan 

pada setiap pertemuan 1 dan 3. 

j. Membuat instrumen evaluasi kualitatif berupa lembar observasi tentang 

keterampilan generik sains dan catatan lapangan. 

k. Angket tanggapan siswa terhadap keterampilan generik pembelajaran. 
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 2. Pelaksanaan Penelitian 

1. Mengadakan kegiatan pembelajaran menggunakan animasi multimedia 

dengan menerapkan pembelajaran kooperatif  teknik tari bambu untuk 

kelompok eksperimen I dan tanpa animasi multimedia untuk kelompok 

eksperimen II.  Penelitian ini dilaksanakan sebanyak tiga kali pertemuan.  

Langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut:  

a.  Pendahuluan 

1.  Guru memberikan soal pretes dengan materi keterampilan generik 

sains yang akan disampaikan. Untuk pertemuan I materinya sebagai 

berikut.  Pertemuan ke :  

1) Satu  : Tulang pada manusia. 

2) Dua  :  Otot pada sistem gerak manusia. 

3) Tiga  : Kelainan/Penyakit Pada Sistem Gerak Manusia. 

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

(KD), dan indikator pembelajaran. 

3. Guru memberikan motivasi dengan cara mengajukan pertanyaan 

kepada siswa.  Untuk pertemuan ke : 

1) Satu  : Mengapa tubuh kalian dapat berdiri dengan tegak?. Guru 

Mendeskripsikan dengan meminta seorang siswa/siswi 

maju kedepan, kemudian menjelaskannya. 

2) Dua  :  Mengapa rangka tubuh kalian dapat di gerakkan?. Guru 

menampilkan gambar sistem gerak pada manusia. 

Selanjutnya guru memberitahu tentang sistem gerak serta 

mekanisme kerja otot. 
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3) Tiga  :  Apakah kalian rasakan jika tubuh banyak melakukan 

kerja?.  Guru mejelaskan penyebab penyakit akibat 

banyak melakukan kerja. 

Selanjutnya guru memberitahu tentang manfaat siswa 

tentang gangguan pada sistem gerak.  

4. Guru menggali pengetahuan awal siswa dengan mengajukan 

pertanyaan, pada pertemuan ke : 

1)  Satu  :  Sebutkan fungsi tulang berdasarkan strukturnya! 

2)  Dua  : Sebutkan jenis-jenis otot yang kalian ketahui! 

3)  Tiga  :  Sebutkan contoh kelainan/penyakit pada sistem gerak 

manusia! 

b.  Kegiatan Inti 

a. Guru membagikan LKS, menjelaskan cara kerjanya dan meminta 

siswa mengerjakan LKS. 

b. Guru mengintruksikan kelompok untuk mempresentasikan hasil 

diskusi dengan teknik tari bambu. 

c. Guru menyajikan VCD Animasi Multimedia pembelajaran tentang : 

Struktur, fungsi dan proses pembentukan tulang serta hubungan antar 

tulang (pertemuan pertama); Struktur, jenis-jenis, sifat, dan 

mekanisme kerja otot (pertemuan kedua); kelainan/penyakit pada 

sistem gerak manusia (pertemuan ketiga). 

d. Guru membmbing siswa membuat kesimpulan 
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c. Kegiatan Penutup 

Guru memberikan soal posttest keterampilan generik sains dengan soal 

yang sama dengan soal pretes pada pertemuan III. 

 
E.  Teknik Pengambilan Data 

a. Data Kuantitatif. Data di ambil dengan menggunakan test formatif. Data 

berupa nilai pretest dan posttest. Nilai pretest diambil sebelum pembelajaran 

sedangkan nilai posttest diambil setelah pembelajaran, nilai tersebut diambil 

pada setiap pertemuan. Soal diberikan dalam bentuk pilihan jamak. Bentuk 

pilihan jamak sebanyak 10 soal dengan pilihan jawaban (a, b, c, d dan e). 

Bobot masing-masing jawaban yang benar tiap soal yaitu  10, dengan skor 

tertinggi yaitu 100. Nilai pretest diambil sebelum pembelajaran baik pada 

kelas eksperimen I maupun kelas eksperimen II, sedangkan nilai posttest 

diambil setelah pembelajaran baik pada kelas eksperimen I maupun kelas 

eksperimen II. .  Selisih tersebut disebut sebagai skor gain. 

 
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          
  

b. Data kualitatif, di ambil dari lembar observasi pada setiap pertemuan dan 

angket siswa digunakan untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap proses 

pembelajaran yang berlangsung pada pertemuan III.  

     c. Pemberian skor menggunakan skala pengukuran Rating-scale, data mentah 

yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. 
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    d. Untuk setiap aspek  Kemampuan Generik Sains diberi skor: 

Skor 4 bila kemampuan sangat baik (4 atau semua indikator setiap aspek 

dilaksanakan) 

 
Skor 3 bila keterampilan cukup baik (3 indikator setiap aspek dilaksanakan) 

 
Skor 2  bila keterampilan kurang baik (1 indikator setiap aspek dilaksanakan) 

 
Skor 1  bila keterampilan sangat kurang baik( tidak satupun indikator setiap 

 aspek dilaksanakan) (Dimodifikasi dari Sugiyono, 2001:141). 

 

Tabel 2. Format Lembar Observasi Keterampilan Generik Sains Siswa  

No Nama siswa Aspek yang di amati ( Kemampuan Generik sains) 

  1 2 3 4 

1  a b a b c D a b c d a b c 

2               

3               

4               

 Jumlah KGS              

 Rata-rata KGS              

 % KGS              

             
 Keterangan KGS : Kemampuan Generik Sains dengan memberi tanda contreng (V) 
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Tabel 3. Aspek dan Indikator KGS Siswa kelas eksperimen I 

No Aspek Kemampuan Generik 
Sains Siswa 

Indikator 

 1. Pengamatan Tak Langsung 

a. Siswa menggunakan indra 
penglihatan pada saat memperhatikan 
animasi dan penjelasan guru. 

b. Siswa mendengarkan VCD animasi 
dan sikap antusiasme siswa  dalam 
diskusi. 

 
2. 

 
Inferensi Logika 

b Siswa mengkaji informasi. 
b Siswa membuat kesimpulan 

sementara dari hasil tayangan 
animasi. 

b Siswa mengadakan pengujian 
terhadap ide-ide yang bersumber dari 
fakta atau konsep. 

b Siswa membuat hipotesis/ dugaan 
yang berhubungan dengan logika 

 

 
3. 
 

 
Hukum Sebab Akibat 

 

 
a. Siswa dapat memecahkan masalah 

dengan menghubung-hubungkan 
perubahan-perubahan  yang diamati 
dalam setiap tayangan animasi dengan 
pertanyaan yang ada dalam LKS. 

b. Siswa dapat menghubungkan-
hubungkan hasil tayangan animasi 
dengan teori yang ada. 

c. Siswa mencari hubungan sebab akibat 
sesuatu dapat terjadi berdasarkan 
animasi yang ditayangkan. 

d. Siswa menemukan pola hubungan 
sebab akibat dalam animasi. 

 
 

4. 
 
 
 
 

Membangun Konsep 
 

 

 
a. Siswa mendiskusikan hasil tayangan 

animasi dan jawaban pertanyaan yang 
ada dalam LKS.  

b. Siswa mempresentasikan hasil  
diskusi kelompok di depan kelas. 

c. Siswa membuat kesimpulan mengenai 
materi pokok sistem gerak . 
berdasarkan animasi. 

       Dimodifikasi dari Dimyati dan Mujiono (2002:141-150). 
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Tabel 4. Aspek dan Indikator Kemampuan KGS siswa kelas eksperimen II 

No Aspek Kemampuan Generik 
Sains Siswa 

Indikator 

1. Pengamatan Tak Langsung 

a. Siswa menggunakan indera 
penglihatan pada saat 
memperhatikan dan penjelasan guru. 

b.   Siswa mendengarkan penjelasan guru 
dan sikap antusiasme siswa  dalam 
diskusi. 

 
2. 

 
Inferensi Logika 

a. Siswa mengkaji informasi. 
b Siswa membuat kesimpulan 

sementara dari hasil diskusi. 
c.  Siswa mengadakan pengujian 

terhadap ide-ide yang bersumber dari 
fakta atau konsep. 

d. Siswa membuat hipotesis/ dugaan 
yang berhubungan dengan logika 

 
3. 
 

 
Hukum Sebab Akibat 

 

a.Siswa dapat memecahkan masalah 
dengan menghubung-hubungkan 
perubahan-perubahan  yang diamati 
ada dalam LKS. 

b.Siswa dapat menghubungkan-
hubungkan hasil diskusi dengan teori 
yang ada. 

c. Siswa mencari hubungan sebab akibat 
sesuatu dapat terjadi berdasarkan 
diskusi. 

d. Siswa menemukan pola hubungan 
sebab akibat dalam diskusi. 

 
 

4. 
 
 
 
 

Membangun Konsep 
 

 

a. Siswa mendiskusikan hasil presentasi 
diskusi dan jawaban pertanyaan yang 
ada dalam LKS.  

b. Siswa mempresentasikan hasil  
diskusi kelompok di depan kelas. 

c. Siswa membuat kesimpulan 
mengenai materi pokok sistem gerak. 

       Dimodifikasi dari Dimyati dan Mujiono (2002:141-150 
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F. Teknik Analisis Data 

     a. Analisis data Kuantitatif  

1. Uji Validitas dan Reliabilitas Soal  

 
Uji validitas dan reliabilitas soal postest menggunakan Statistikal Package for 

Social Sciences 12.0(SPSS 12.0).  

Untuk mengetahui soal yang valid atau tidak valid, maka di lihat dari ; 

(r hit > r tabel) berarti valid 

(r hit < r tabel) berarti tidak valid 

Setelah semua soal dinyatakan valid maka uji selanjutnya adalah menguji 

Reliabilitas soal tersebut 

Cara pengambilan keputusan : 

1. jika rAlpha positif dan lebih besar dari rtabel maka reliabel. 

2. jika rAlpha negatif atau rAlpha lebih kecil dari rtabel maka tidak reliabel  

 
2. Uji Normalitas Data 

           Uji normalitas data dilakukan menggunakan uji Liliefors dengan 

menggunakan  program SPSS versi 12. 

 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, B., 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 menggunakan uji Barlett dengan program SPSS 12.  

a. Hipotesis  

Ho : Kedua sampel homogen 

 H1 : Kedua sampel idak homogen.   

b. Kriteria pengujian  

 Terima Ho jikA  2 hitung  <
2

tabel , Tolak Ho untuk harga lainnya (Sudjana, 

2002:265). 

 
4. Pengujian Hipotesis 

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 

Adapun langkah-langkah uji kesamaan dua rata-rata, sebagai berikut : 

 
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: 10) 
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b. Uji Perbedaan dua rata-rata 

 
1. Hipotesis  

H0 = Rata-rata skor gain pada kelompok eksperimen I sama dengan 

            kelompok eksperimen II. 

H1 = Rata-rata skor gain pada kelompok eksperimen I lebih tinggi dari 

kelompok eksperimen II. 

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) 

              Data kemampun generik sains siswa dihitung dengan rumus:  

     

n

Gi
Gi


  

              Keterangan : 

             Gi  : nilai rata-rata kemampuan generik sains siswa pada setiap aspek  
             Gi  : Kemampuan generik sains siswa pada aspek ke 1, 2, 3, 4. 
              n   : Jumlah siswa dari kelas ekperimen 

                 Dimodifikasi dari Sudjana (2005:67). 

b. Analisis data Kualitatif  

Analisisis data kualitatif menggunakan persentasi deskriptif. Data di peroleh 

dari angket siswa untuk mengetahui tanggapan terhadap pembelajaran 

dikumpulkan melalui penyebaran angket. Angket tanggapan berisi 10 

pernyataan terdiri dari 5 pernyataan positif dan 5 pernyataan negatif. Skor 

paling tinggi adalah 5, bila siswa menjawab sangat setuju. Skor 4, bila siswa 

memilih jawaban setuju. Skor 3, bila siswa memilih jawaban netral. Skor 2, 
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bila siswa memilih jawaban tidak setuju dan skor paling rendah adalah 1, 

bila siswa memilih jawaban sangat tidak setuju. 

 
Jumlah skor setiap angket di hitung untuk mengetahui tanggapan masing-

masing siswa berdasarkan kategori minat sebagai berikut : 

a) Skor batas bawah kategori sangat positif atau sangat tinggi adalah : 0,80 x 

50 = 40, dan batas atasnya 50 

b) Skor batas bawah kategori positif atau tinggi adalah : 0,60 x 50 = 30, dan 

skor batas atasnya adalah 39 

c) Skor batas bawah  kategori negatif atau rendah adalah : 0,40 x 50 =20, 

dan skor batas atasnya adalah 29 

d) Skor yang tergolong pada kategori sangat negatif atau sangat rendah 

adalah kurang dari 20. 

 
Data tanggapan siswa akan disajikan berdasarkan kategorisasi tanggapan 

kelas seperti yang tercantum dalam tabel 1. 

 
Tabel. 5 Kategori tanggapan siswa. 

 
No Skor siswa Kategori Tanggapan 

1. Sama atau lebih besar dari 40 Sangat positif/ sangat tinggi 

2. 30 sampai 39 Positif/ tinggi 

3. 20 sampai 29 Negatif/ rendah 

4. Kurang dari 20 Sangat negatif/ sangat rendah 

                                                                   (Sumber : Depdiknas, 2005:8) 


