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III.  METODE PENELITIAN

A. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 9 SMP Wiyata Karya

Natar Lampung Selatan semester ganjil tahun pelajaran 2013/2014.

2. Sampel

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan

menggunakan teknik cluster random sampling. Margono (2005)

menjelaskan teknik cluster random sampling digunakan untuk sampel yang

terdiri dari kelompok kelompok individu atau kelas.  Populasi yang terdiri

dari 3 kelas diambil 2 kelas secara acak atau random sebagai sampel.

Sampel yang diperoleh dari kelas 9a yang berjumlah 30 siswa dan kelas 9b

berjumlah 32 siswa, sehingga jumlah yang dipakai  dalam sampel sebanyak

62 siswa.  Kemudian dari kedua kelas tersebut ditentukan kelas yang

menggunakan model pembelajaran berbasis masalah  dan kelas yang

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD.
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B. Jenis dan Sumber Data

Dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini, penulis menggunakan teknik

sebagai berikut.

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil belajar aspek

kognitif yang diberikan dalam bentuk pretest dan postest.

2. Sumber data

Sumber data dari satu kali tes pretest dan satu kali tes postest kognitif siswa

yang diajar dengan model pembelajaran berbasis masalah dengan model

pembelajaran kooperatif tipe STAD.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diambil dalam bentuk angka atau nilai yang diperoleh  dengan

mengadakan pretest dan postest sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Perlakuan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut.

1.   Untuk kelompok I menggunakan pembelajaran berbasis masalah dengan

langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut.

1) Menemukan masalah

2) Mendefinisikan masalah

3) Menyusun dugaan sementara

4) Menyelidiki

5) Menyimpulkan
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2.   Untuk kelompok II menggunakan pembelajaran kooperatif tipe STAD

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut.

1) Guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada

pelajaran tersebut dan memotivasi siswa untuk belajar.

2) Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan demontrasi atau

lewat bahan bacaan.

3) Guru membagi siswa kedalam kelompok 4-5 siswa dengan kemampuan

yang heterogen

4) Guru membagi Lembar kerja kelompok untuk dikerjakan secara bersama-

sama

5) Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka

bekerjasama  secara berkelompok

6) Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau

masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya

D. Teknik tes

Tes diberikan kepada siswa dalam bentuk uji pretest dan postest, teknik ini

digunakan untuk mendapatkan data tentang peningkatan perbedaan hasil

belajar yang menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dengan

yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada mata

pelajaran IPA terpadu materi fisika. Skor N- gain ternormalisasi pada kedua

subyek akan dibandingkan.



24

E. Teknik pengumpulan data

Data berupa data hasil belajar fisika siswa pada aspek kognitif yang diperoleh

dari skor pretest dan postest. Adapun bentuk pengumpulan datanya berupa

tabel yang dijelaskan pada Tabel 1.

Tabel 2. Borang Data Rekapitulasi N-gain Hasil Belajar Siswa

No
Nama
Siswa

Skor Nilai N-
Gain

Kategori
Pretest Postest

1 Siswa 1
2 Siswa 2
3 Siswa 3
4 Siswa …
Jumlah
Skor tertinggi
Skor terendah
Skor rata-rata

Untuk menganalisis hasil belajar siswa digunakan skor gain yang

ternormalisasi. N-gain diperoleh dari pengurangan skor pretes dengan postes

dibagi oleh skor maksimum dikurang skor pretes.  Jika dituliskan dalam

persamaan adalah:

Keterangan:
g = N-gain
Spost = Skor postes
Spre = Skor pretes
Smax = Skor maksimum

Kategori: Tinggi : 0,7 ≤ N-gain ≤ 1
Sedang : 0,3 ≤ N-gain < 0,7
Rendah : N-gain < 0,3
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F. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

1) Teknik Analisis Data

Analisis data dimulai dengan uji normalitas , homogenitas, Uji Independet_

Sample T Test.  Dengan langkah-langkah sebagai berikut.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas mengunakan metode analisis dikategorikan sebagai  uji

analisis statistik nonparametrik.  Uji yang dilakukan menggunakan metode

one-sampel kolmogorov smirnov. Berdasarkan Ghazali ( (30:2006)  cara

mendeteksi normalitas data adalah menentukan terlebih dahulu  hipotesis

pengujian yaitu H0 data berdistribusi normal dan Ha data tidak berdistribusi

normal. Dasar pengambilan keputusan adalah berdasarkan pada besaran

probabilitas atau nilai asymp. Sig (2-tiled) dengan menggunakan tingkat

kepercayaan 5% (0,05) , dengan demikian kriteria uji sebagai berikut :

a) jika nilai asymp. Sig (2-tiled) atau signifikasi nilai probabilitas >

0,05 maka 0H di terima.

b) Jika nilai asymp. Sig (2-tiled) atau signifikasi atau nilai probabilitas

< 0,05 ; maka tidak cukup bukti untu menerima 0H .

b. Uji Homogenitas

Syarat dalam analisis varians adalah homogenitas sampel.  Hal ini

dilakukan untuk mengetahui kehomogenan dari prilaku yang diberikan

kepada sampel.  Kriteria yang diujikan adalah.

1. Jika nilai sig. > 0,05 maka  H0 diterima

2. Jika nilai sig. < 0,05 maka H0 ditolak
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c. Uji Independet Sample T Test

Uji independet_ sample t test dipergunakan untuk membandingkan  dua

kelompok mean dari dua sampel yang berbeda (independent). Prinsip dari

uji ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan mean samplenya

sehingga

belum di uji  dengan independent_samlpe T test maka syaratnya data

tersebut harus berdistribusi normal dan homogen.

Rumus independent sample T test.
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Dengan : t nilai t hitung

1X = nilai rata-rata kelompok 1

2X = nilai rata-rata kelompok 2

1n = jumlah sampel kelompok 1

2n = jumlah sampel kelompok 2
2

1S = varian kelompok 1
2

2S = varian kelompok 2

Untuk menginpretasikan t- test  terlebih dahulu harus ditentukan :
1) Nilai α

2) df (degree of freedom) = N-k

a. untuk independent sample t-test df = N-2

b. bandingkan nilai t-hitung dengan nilai t-tabel

untuk mengetahui efisiensi perhitungan analisis data uji independent sample

T-test digunakan  aplikasi program SPSS 17,0 for windows.  Kriteria uji

yang digunakan adalah.

Puriyatno (2010)
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1) Jika nilai sig. (2-tailed) > α (0,025) maka diterima 0H

2) Jika nilai sig. (2-tailed) < α (0,025) maka tolak 0H

Di samping menggunakan perbandingan nilai probabilitas signifikasi sig. (2-

tailed) dapat juga melakukan perbandingan nilai t dengan kriteria .

Jika hitungt < dari tabelt , maka 0h diterima

Jika hitungt > dari tabelt , maka 0H ditolak, dimana nilai t nilai mutlak.

2)PPerumusan Hipotesis

Hipotesis pertama

0H : tidak ada perbedaan rata-rata peningkatan hasil belajar fisika siswa

yang  menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dengan

model pembelajaran kooperatif tipe STAD

1H : ada perbedaan rata-rata peningkatan hasil belajar fisika yang

menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dengan model

pembelajaran kooperatif tipe STAD

Hipotesis kedua

: Rata-rata hasil belajar kognitif  materi fisika siswa  menggunakan

model pembelajaran berbasis masalah tidak berbeda dengan

pembelajaran  kooperatif tipe STAD.

: Rata-rata hasil belajar kognitif  materi fisika siswa  menggunakan

model pembelajaran berbasis masalah lebih tinggi dibandingkan

dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD.
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Semua analisis data menggunakan alat bantu SPSS ( statistical product and

service solutions) versi 17.0


