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III.   METODE PENELITIAN 

 

 

 

A.  Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Belalau pada semester genap 

tahun pelajaran 2014/2015.  

 

B. Populasi dan Sampel 

 

Populasi penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas X SMA Negeri 1 Belalau. 

Adapun sampel yang diambil yaitu 36 orang siswa laki-laki dan 36 orang 

siswa perempuan dengan menggunakan teknik cluster random sampling 

(Sugiyono, 2013: 124).  

 

C. Desain Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan desain pretes-postes 

non- equivalen. (Riyanto 2001:43) Pada desain penelitian ini kelompok laki-

laki dan kelompok perempuan diberi perlakuan penggunaan model 

pembelajaran berbasis masalah dan dikelompokkan sesuai dengan gender 

dengan rencana KBM guru mata pelajaran biologi kelas X pada materi 

Keterkaitan Kegiatan Manusia Dengan Masalah Perusakan Dan Pelestarian 
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Lingkungan.  Kelompok laki-laki dan kelompok perempuan mendapat tes 

awal dan tes akhir struktur desainnya sebagai berikut: 

 

        Kelompok  tes awal     perlakuan  tes akhir 

I O1   X1                           O2 

II O1                             X2                           O2 

 

 

 

     Gambar 2. Desain pretes-postes non-equivalen. 

 

 

D. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari dua tahap, yaitu pra penelitian dan pelaksanaan  

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

 

1. Pra penelitian 

Kegiatan yang dilakukan pada pra penelitian sebagai berikut : 

a. Membuat surat izin penelitian pendahuluan ke fakultas untuk observasi 

ke sekolah. 

b. Melakukan observasi pendahuluan di sekolah untuk menetapkan waktu 

pembelajaran materi pencemaran lingkungan, jumlah siswa di kelas yang 

dijadikan sampel penelitian, dan perbandingan antara jumlah siswa laki-

laki dan perempuan di kelas yang dijadikan sampel penelitian. 

c. Menetapkan sampel penelitian untuk kelas yang di teliti 

d. Membuat perangkat pembelajaran yang terdiri atas Silabus, Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), soal 

pretes dan postes. 

   

Keterangan = I: Kelompok laki-laki1; II: Kelompok perempuan; O1: Pretes; 

O2: Postes; X1, X2, : Perlakuan Model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM)  

                   

 

) 
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e. Membuat lembar observasi aktivitas belajar siswa. 

f. Pretes dan Postes untuk menguji kemampuan Berpikir Rasional Siswa  

g. Membentuk 6 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 6 siswa 

berdasarkan gender dengan kemampuan yang berbeda-beda baik tingkat 

kemampuan (tinggi, sedang, dan rendah). Jika mungkin anggota 

kelompok berasal dari ras, budaya, suku yang berbeda. 

 

2. Pelaksanaan Penelitian 

Mengadakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model (PBM) 

dan penelitian ini dilaksanakan sebanyak dua kali pertemuan.   

Kelas eksperimen I, II, III dengan menggunakan Model Pembelajaran 

Berbasis Masalah (PBM) dan dikelompokan sesuai gender 

 

a. Pendahuluan  

1. Guru memberikan pretes (pertemuan 1). 

2. Guru menggali pengetahuan awal siswa (apersepsi): 

 Pertemuan I : “Pernahkah kalian melihat seorang petani 

menyemprotkan pestisida di sawah? Menurut kalian 

adakah dampak yang ditimbulkan dari pestisida 

tersebut ?” 

 Pertemuan II: ”Apa yang akan terjadi jika sungai kita tercemar? 

Bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk 

mengatasi pencemaran sungai?” 

 Siswa diberi motivasi: 

Pertemuan I : ”Dengan mempelajari materi ini kita dapat 

mengetahui macam-macam kegiatan manusia yang 
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menimbulkan masalah kerusakan dan pencemaran 

lingkungan serta cara mengatasinya..” 

Pertemuan II: “Memberikan motivasi: Dengan mempelajari materi 

ini kita akan mengetahui upaya apa saja yang dapat 

dilakukan dalam upaya pelestarian lingkungan 

sehingga kita dapat ikut membantu menjaga 

keseimbangan lingkungan kita”. 

b. Kegiatan inti 

1. Pengelompokkan model pembelajaran berbasis masalah berdasarkan 

gender, guru menempatkan siswa ke dalam kelompok, masing-masing 

kelompok sesuai dengan gender yang sama. 

2. Guru membagikan LKK berbasis KPS kepada setiap kelompok. Setiap 

siswa mendapat 1 LKK, memberikan pengarahan kepada siswa untuk 

mengerjakan LKK secara berkelompok. Guru membimbing siswa 

dalam menggali informasi dari sumber buku Biologi kelas X 

membimbing siswa berdiskusi. Selanjutnya meminta masing-masing 

kelompok berdasarkan gender untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya dan meminta siswa mengumpulkan LKK yang sudah 

dikerjakan 

c. Penutup 

Pertemuan I : Guru membimbing siswa membuat kesimpulan dan Guru 

menyampaikan sub materi pada pertemuan selanjutnya. 

Pertemuan II: Membimbing siswa membuat kesimpulan/rangkuman 

materi yang telah dipelajari selanjutnya membagikan soal 
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tes akhir (postes). Setelah itu guru menyampaikan sub bab 

yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya 

E. Jenis dan Teknik Pengambilan Data 

Jenis dan teknik pengambilan data pada penelitian ini adalah : 

1. Jenis Data 

Data penelitian ini berupa data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif, 

yaitu kemampuan berpikir rasional siswa yang diperoleh dari nilai pretest 

dan postes berdasarkan perbandingan nilai gain yang dinormalisasi (N-

gain), antara kelas eksperimen, yang dihitung menggunakan formula Hake 

(Loranz, 2008:2). Sedangkan data kualitatif yaitu diperoleh dari lembar 

observasi aktivitas siswa yang dianalisis dengan menggunakan indeks 

aktivitas siswa. Aspek aktivitas siswa yang diamati meliputi: (1) 

menemukan masalah berdasaran gambar atau waacana yang diberikan, (2) 

menemukan alternatif solusi dari permasalahan, (3) menentukan alternatif 

solusi yang dianggap paling baik dari permasalahan, (4) 

mengkomunikasikan informasi baik kedalam tulisan dan lisan, maupun 

tabel, (5) kualitas hasil pemecahan masalah. 

 

2. Teknik Pengambilan Data 

a. Pretest dan post test 

Data berupa nilai pretest yang diambil pada pertemuan awal dan nilai 

postest pada pertemuan kedua. Nilai pretest diambil sebelum 

pembelajaran, sedangkan nilai postest diambil setelah pembelajaran, 

baik pada siswa laki-laki dan siswa perempuan. Bentuk soal yang 
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diberikan adalah berupa soal essay. Bobot masing-masing jawaban 

disesuaikan dengan point kriteria penilaian yang telah ditentukan. Soal 

disusun sedemikian rupa sehingga tiap point soalnya dapat mengukur 

kemampuan berpikir rasional siswa. Teknik penskoran nilai pretes dan 

postes 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 

(dikutip dari Purwanto dan Sulistiyastuti, 2007 : 112) 

 

b. Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

Lembar observasi  aktivitas 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.  Berikut ini 

merupakan tabel dari lembar observasi aktivitas siswa beserta 

keterangan dari kriteria penilaian aktivitas siswa yang diamati. 

Tabel 3.  Lembar Observasi Aktivitas Siswa Berdasarkan Gender   

 

No Siswa Aktivitas Belajar Siswa 

Laki-Laki Perempuan 

A B C D E A B C D E 

1            

2            

3            

4            

dst            

Jumlah skor           

Skor 

maksimum 

          

Rata-rata           

Standar           
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deviasi 

Skor (%)           

Kategori           

 

 

Keterangan kriteria aspek aktivitas siswa: 

A. Menemukan masalah berdasarkan pada gambar atau wacana yang  

diberikan 

 

Skor Indikator 

0 Tidak menemukan 

1 menuliskan satu masalah meskipun kurang relevan 

2 menuliskan satu masalah yang relevan 

3 menuliskan lebih dari satu masalah dan relevan 

B. Menemukan alternatif solusi dari permasalahan 

 

Skor Indikator 

0 Tidak mampu menuliskan alternatif solusi 

1 Mampu menuliskan hanya dua alternatif solusi atau cara 

pemecahan masalah namun tidak semua relevan dengan 

tiap masalah yang akan dipecahkan. 

2 Mampu menuliskan hanya dua alternatif solusi atau cara 

pemecahan masalah dan kesemua relevan dengan tiap 

masalah yang akan dipecahkan. 

3 Mampu menuliskan dua atau lebih alternatif solusi atau 

cara pemecahan masalah dan kesemua relevan dengan tiap 

masalah yang akan dipecahkan. 

C. Menentukan alternatif solusi yang dianggap paling baik dari 

permasalahan 

 

Skor Indikator 

0 Tidak mampu memilih atau menentukan satupun dari 

alternatif solusi 

1 Mampu memilih atau menentukan satu dari alternatif solusi 

yang terbaik namun tidak dengan alasan yang rasional. 

2 Mampu memilih atau menentukan satu dari alternatif 

solusi, yang terbaik, dengan alasan yang rasional. 

D. Mengkomunikasikan informasi baik kedalam tulisan, lisan, maupun 

tabel 

 

Skor Indikator 

0 Tidak mampu mengkomunikasikan informasi yang 

diperoleh 

1 Mampu mengkomunikasikan informasi melalui tulisan 

2 Mampu mengkomunikasikan informasi melalui tulisan dan 
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lisan 

3 Mampu mengkomunikasikan informasi melalui tulisan dan 

lisan serta dilengkapi dengan tabel 

E. Kualitas hasil pemecahan masalah  

 

Skor Indikator 

0 Hasil pemecahannya tidak tepat, tidak rasional, dan tidak 

dapat dibenarkan secara ilmiah. 

1 Hasil pemecahannya rasional, tepat, tetapi sulit dibenarkan 

secara ilmiah  

2 Hasil pemecahannya tepat, rasional, dan dapat dibenarkan 

secara ilmiah 

 

Penilaian aktivitas siswa dilakukan pada saat proses pembelajaran 

berlangsung. Aspek yang diamati sesuai dengan kriteria yang telah 

ditetapkan pada lembar observasi aktivitas siswa. Kemudian 

menghitung rata–rata skor aktivitas dengan menggunakan rumus:
 

100 x
n

Xi
X




 

Keterangan :  X     =  Rata-rata skor aktivitas siswa 

                       ∑Xi  =  Jumlah skor yang diperoleh 

n      =  Jumlah skor maksimum (Sudjana,  2002 : 67) 

 

Kriteria hasil menggunakan skala persentase sebagai berikut:  

Tabel 4.  Klasifikasi Aktivitas Siswa 

 

Interval  (%) Kategori 

0  – 20   Sangat Rendah 

21 – 40 Rendah 

41 – 60 Sedang 

61 – 80  Tinggi 

81 – 100 Tinggi Sekali 

           Sumber: Arikunto, (2007: 214) 
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Rubrik variabel, sub variabel, indikator, jenis data dan alat ukur data secara 

rinci dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini. 

Tabel 5.  Hubungan antara variabel, instrumen, jenis data dan analisis data 

 

 

F.  TEKNIK ANALISIS DATA  

Data nilai pretes, postes dan Gain yang dinormalisasi (N-gain) dihitung 

dengan formula Hake (Loranz,  2008 : 2) sebagai berikut:  

𝑁 − 𝑔𝑎𝑖𝑛 =
𝑋 − 𝑌

𝑍 − 𝑌
× 100 

Keterangan : 

X= nilai postes, Y= nilai pretes, Z= skor maksimum  

 

Selanjutnya, maka N-gain berpikir kritis siswa dapat dilihat dari kriteria pada 

Tabel 6. 

Tabel 6. Kriteria N-gain yang diperoleh oleh siswa 

Nilai rata-rata N-gain (g) Kriteria 

g>70 

30<g ≤70 

g<30 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Sumber: dimodifikasi dari Hake (dalam Loranz, 2008: 3) 

 

No Variabel Instrumen Jenis data dan 

Alat ukur 

Analisis 

Data 

1 Kemampuan 

berpikir 

rasional 

Tes 

kemampuan 

berpikir rasional 

siswa 

Nominal dan tes 

tertulis  
Uji t 

Uji µ 

2 Aktivitas 

siswa selama 

proses 

pembelajaran  

Lembar observasi 

aktivitas siswa 

Interval Persentase 
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Data yang berupa nilai pretest, postest, dan gain score pada kelompok siswa 

laki-laki dan siswa perempuan dianalisis dengan uji t dengan bantuan 

program SPSS versi 17 sebelumnya dilakukan uji prasyarat berupa :   

 

1. Uji Normalitas Data  

 Uji normalitas data digunakan uji Lilliefors dilakukan dengan bantuan   

program SPSS versi 17.  

a. Hipotesis 

Ho : Sampel berdistribusi normal 

H1  : Sampel tidak berdistribusi normal 

 

b. Kriteria Pengujian 

Terima Ho jika p-value > 0,05, tolak Ho untuk harga yang lainnya 

(Prastisto, 2004: 10). 

 

2. Kesamaan Dua Varians  

Apabila masing masing data berdistribusi normal, maka dilanjutkan 

dengan uji kesamaan dua varians dengan menggunakan program SPSS 

versi 17. 

1) Hipotesis 

H0 = Kedua sampel mempunyai varians sama  

H1 = Kedua sampel mempunyai varians berbeda 

 

2) Kriteria Pengujian 

Dengan kriteria uji yaitu jika F hitung < Ftabel atau probabilitasnya > 0,05 

maka H0 diterima, jika Fhitung > F tabel  atau probabilitasnya  < 0,05 

maka H0 ditolak (Pratisto, 2004: 71). 

 

3. Pengujian Hipotesis  

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

perbedaan dua rata-rata dengan bantuan program SPSS 17.0. 
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A. Uji hipotesis dengan uji t (Uji Beda) 

 

Uji t digunakan untuk mengetahui adanya perbedaan nilai rata-rata 

antara dua sampel, yaitu siswa laki-laki dan perempuan jika data 

berdistribusi normal. 

a) Uji Kesamaan Dua Rata-rata  

1. Hipotesis 

H0 = Rata-rata N-gain score kedua sampel sama 

H1 = Rata-rata N-gain score 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  

H0 = rata-rata N-gain pada siswa perempuan sama dengan siswa 

laki-laki  

H1 = rata-rata N-gain pada siswa perempuan lebih tinggi dari siswa 

laki-laki. 

 

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 : 20). 

 

 

B. Uji hipotesis dengan Uji Mann-Whitney U   

Untuk data hasil postes dan N-Gain (Tabel 7) dan Indikator KBR 

(Tabel 8) karena tidak berdistribusi normal maka uji hipotesisnya 

dengan Uji U atau Uji Mann Whitney  
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a. Hipotesis 

H0 : Tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata antara siswa laki-laki 

dan siswa perempuan. 

H1 : Terdapat perbedaan nilai rata-rata antara siswa laki-laki dan 

siswa perempuan. 

 

b. Kriteria pengujiannya yaitu : 

- Jika -ztabel < zhitung < ztabel atau probabilitasnya > 0,05 maka H0 

diterima 

- Jika zhitung > ztabel atau zhitung < -ztabel atau probabilitasnya < 0,05 

maka H0 ditolak (Formulasi, 2012: 1). 

 

G. Pengolahan Data Aktivitas Siswa 

 

Data mengenai aktivitas berpikir rasional siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung merupakan data yang diambil melalui observasi selama kegiatan 

pembelajaran. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan indeks aktivitas 

siswa. Langkah–langkah yang dilakukan yaitu menilai aktivitas siswa sesuai 

dengan aspek yang diamati pada lembar observasi aktivitas siswa. Kemudian 

menghitung rata–rata skor aktivitas dengan menggunakan rumus: 

100 x
n

Xi
X




 

Keterangan  X     =  Rata-rata skor aktivitas siswa 

                     ∑Xi  =  Jumlah skor yang diperoleh 

                      n     =  Jumlah skor maksimum (Sudjana, 2002 : 67) 

 

 

 

 

 


