
 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Mei 2013 yang bertempat di SMP 

19 Bandar Lampung. 

 

B. Populasi dan Sampel 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII semester genap 

tahun pelajaran 2012/2013 SMP 19 Bandar lampung.  Sampel dalam 

penelitian ini adalah siswa-siswi kelas VIIC  sebagai kelas eksperimen I 

dengan menggunakan metode demonstrasi dan siswa-siswi kelas VIID  sebagai 

kelas eksperimen II yang diambil dengan teknik cluster random sampling.   

 

C. Desain Penelitian 

 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain eksperimental 

semu. Peneliti menggunakan secara utuh kelompok subyek yang telah 

ditentukan dan kelompok tersebut telah diorganisasikan dalam  kelompok 

yaitu kelas-kelas. Peneliti memberikan perlakuan yang berbeda pada 

kelompok eksperimen. Desain eksperimental semu yang digunakan adalah 

desain pre test-post test tak ekuivalen.  Kelompok eksperimen menggunakan 

metode praktikum maupun kelompok eksperimen menggunakan metode 
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demonstrasi masing-masing menggunakan kelas yang ada dan satu level 

dengan kondisi yang homogen.  Kelas eksperimen I diberi perlakuan  dengan 

metode praktikum, sedangkan  kelas eksperimen II  tidak menggunakan 

praktikum melaikan menggunakan metode demonstrasi. Hasil pre test dan 

post test pada kedua subyek dibandingkan.  Struktur desain penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

  Kelompok    pretes      perlakuan          postes 

  I                           O1                        X1                               O2 

  II                          O1                       X2                               O2 

Keterangan : I = Kelas eksperimen; II = Kelas eksperimen II;  O1 = Pretes;    

O2 = Postes;  X1  = Perlakuan Metode Praktikum; X2 = 

Perlakuan dengan metode Demonstrasi  

 

Gambar 2 :     Desain pretes-postes kelompok non ekuivalen (dimodifikasi 

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. Tahap Prapenelitian  

Kegiatan yang dilakukan pada prapenelitian adalah sebagai berikut : 

1. Membuat surat izin penelitian pendahuluan ke FKIP untuk obsevasi ke 

sekolah 

2. Mengadakan observasi dengan guru di sekolah tempat diadakannya 

penelitian, untuk memperoleh keterangan tentang keadaan kelas yang 

akan diteliti. 
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3. Menetapkan sampel penelitian untuk kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. 

4. Menyusun  perangkat pembelajaran yang terdiri dari silabus, Rencana 

Pelaksaan Pembelajaran (RPP), dan Lembar Kerja Siswa (LKS). 

5. Membuat lembar observasi (ranah Afektif) untuk setiap pertemuan.  

Dan soal pretes dan postes (ranah kognitif) berupa soal pilihan jamak 

dengan empat pilihan jawaban untuk setiap pertemuan.  Tiap soal 

pretes dan postes dilakukan uji validitas dan reliabilitas.  

 

2. Tahap Pelaksanaan  

 

Mengadakan kegiatan pembelajaran untuk kelompok kelas eksperimen I 

menggunakan metode demonstrasi, serta metode praktikum untuk 

kelompok kelaseksperimen II.  Langkah-langkah pembelajarannya adalah 

sebagai berikut: 

 

1. Kelask Eksperimen I (menggunakan metode demonstrasi) 

 

A. Pendahuluan  

1. Guru memberikan pretes tentang materi penggunaan 

mikroskop. 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

3. Meminta siswa membentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang, 

pembentukkan kelompok mengabaikan tingkat kemampuan 

belajar siswa (kemampuan belajar siswa satu kelas dianggap 

homogen).  Siswa membentuk kelompok agar dapat saling 
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bekerja sama dan berdiskusi dalam mengerjakan LKK dari 

guru. 

4. Guru menyiapkan alat dan bahan untuk demonstrasi. 

5. Guru memberikan apersepsi untuk menggali pengetahuan awal 

siswa. 

Pertemuan I  :  

Mahluk hidup tersusun dari sel yang berukuran sanga kecil. Sel-sel 

ini tidak dapat kita amati dengan mata telanjang. Tetapi kita dapat  

mengamatinya dengan bantuan alat-alat bantu pengamatan. Alat 

apakah yang digunakan untuk melihat benda yang sangat kecil ? 

Pertemuan II:  

Objek-objek yang akan diamati di bawah mikroskop harus dibuat 

menjadi preparat terlebih dahulu. Objek ini tidak bisa langsung 

diamati, karena harus dibuat menjadi preparat dengan sayatan yang 

sangat tipis. Pernahkah kalian membuat preparat dan apa yang 

dimaksud dengan sayatan? 

6. Guru memberikan motivasi kepada siswa. 

Pertemuan I  :  

Bagaimana cara mengamati komponen-komponen biotik dan 

abiotik di sekitar kita, seperti mengamati organisme-organisme 

mikroskopis yang ada di dalam air kolam, dan dapatkah kita 

melihat organisme kecil yang ada pada air kolam tampa 

menggunakan alat bantu pengamatan ? Pernahkah kalian 

melihat mikroskop dan bagaimana penggunaan nya? 
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Pertemuan II:  

Preparat yang akan diamati di bawah mikroskop dapat berupa 

preparat basah dan preparat awetan kita dapat menggunakan 

tumbuhan maupun air kolam dll, untuk membuat preparat yang 

terbuat dari tumbuhan terlebih dahulu harus dibuat dengan 

sayatan yang tipis. Bagaimana cara membuat preparat dan 

membuat sayatan ? 

B. Kegiatan inti 

1. Guru menyampaikan materi tentang penggunaan mikroskop 

dengan cara melakukan demonstrasi. 

Pertemuan I:   

Materi tentang bagian - bagian mikroskop dan penggunaan 

mikroskop. 

Pertemuan II:  

Materi tentang membuat sayatan, dan preparat basah. 

2.    Membagikan LKK kepada masing-masing kelompok. Jika 

terdapat siswa yang mengalami kesulitan memahami materi 

pelajaran ataupun menjawab pertanyaan yang diberikan guru, 

siswa dapat menanyakan pada teman satu kelompok atau 

menanyakan langsung pada guru. 

3. Guru memantau aktivitas diskusi siswa, dengan mendatangi 

dan mengamati setiap kelompok secara berurutan. 

4. Meminta siswa untuk mengumpulkan LKK yang telah 

didiskusikan. 
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5. Meminta siswa maju mempersentasikan hasil diskusi 

kelompok di depan kelas. 

6. Meminta siswa lainnya untuk menganalisis kebenaran dan 

kelengkapan jawaban siswa yang maju. 

7. Memberi informasi atau penegasan atas demonstrasi atau 

jawaban yang benar. 

8. Mempersilahkan apabila ada siswa yang ingin bertanya seputar 

materi tentang mikroskop.  

  

C. Penutup  

1. Melibatkan siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah 

disampaikan. 

2. Guru menyampaikan materi yang akan di bahas dalam 

pertemuan berikutnya. 

3. Pada pertemuan ke dua guru memberikan postes mengenai 

materi penggunaan mikroskop. 

 

2.  Kelas Eksperimen II ( menggunakan metode Praktikum) 

1. Pendahuluan 

1. Guru memberikan pretes mengenai materi penggunaan 

mikroskop. 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

3. Membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok. Siswa dibagi 

ke dalam kelompok agar dapat saling bekerja sama dan 

berdiskusi dalam mengerjakan LKK dari guru.  Pembagian 
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kelompok dilakukan oleh guru berdasarkan urutan tingkat 

kemampuan.  1 kelompok terdiri dari 5-6 orang siswa.  

4. Guru memberikan apersepsi untuk menggali pengetahuan awal 

siswa. 

Pertemuan I  :  

Mahluk hidup tersusun dari sel yang berukuran sanga kecil. 

Sel-sel ini tidak dapat kita amati dengan mata telanjang. Tetapi 

kita dapat  mengamatinya dengan bantuan alat-alat bantu 

pengamatan. Alat apakah yang digunakan untuk melihat benda 

yang sangat kecil ? 

Pertemuan II:  

Objek-objek yang akan diamati di bawah mikroskop harus 

dibuat menjadi preparat terlebih dahulu. Objek ini tidak bisa 

langsung diamati, karena harus dibuat menjadi preparat dengan 

sayatan yang sangat tipis. Pernahkah kalian membuat preparat 

dan apa yang dimaksud dengan sayatan? 

5. Guru memberikan motivasi kepada siswa. 

Pertemuan I  :  

Bagaimana cara mengamati komponen-komponen biotik dan 

abiotik di sekitar kita, seperti mengamati organisme-organisme 

mikroskopis yang ada di dalam air kolam, dan dapatkah kita 

melihat organisme kecil yang ada pada air kolam tampa 

menggunakan alat bantu pengamatan ? Pernahkah kalian 

melihat mikroskop dan bagaimana penggunaan nya? 
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Pertemuan II:  

Preparat yang akan diamati di bawah mikroskop dapat berupa 

preparat basah dan preparat awetan kita dapat menggunakan 

tumbuhan maupun air kolam dll, untuk membuat preparat yang 

terbuat dari tumbuhan terlebih dahulu harus dibuat dengan 

sayatan yang tipis. Bagaimana cara membuat preparat dan 

membuat sayatan ? 

 

2.  Kegiatan inti 

1. Guru membagikan LKK kepada setiap kelompok yang berisi 

ringkasan materi, prosedur percobaan dan pertanyaan-

pertanyaan.  Siswa menyelesaikan tugas mereka bersama 

kelompoknya, terjadi kerja sama antara anggota kelompok 

untuk menjawab pertanyaan. Jika terdapat siswa yang 

mengalami kesulitan memahami materi pelajaran ataupun 

menjawab pertanyaan yang diberikan guru, siswa dapat 

menanyakan pada teman satu kelompok atau menanyakan 

langsung pada guru. 

2. Siswa bekerja sama dalam melakukan percobaan dan 

pengamatan, serta mencatat data hasil pengamatan yang telah 

dilakukan bersama kelompoknya dengan penuh rasa ingin tahu 

dan bertanggung jawab 

3. Guru memantau aktivitas percobaan dan diskusi siswa, dengan 

mendatangi dan mengamati setiap kelompok secara berurutan. 
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4. Meminta siswa untuk mengumpulkan LKK yang telah di 

diskusikan. 

5. Meminta setiap kelompok mempersentasikan LKK yang telah 

di kerjakan. 

6. Meminta kelompok lainnya untuk menganalisis kebenaran dan 

kelengkapan jawaban siswa yang maju. 

7. Memberi informasi, penegasan atau tanggapan terhadap 

persentasi yang dilakukan dan memberikan evaluasi atau 

jawaban yang benar. 

8. Mempersilahkan apabila ada siswa yang ingin bertanya seputar 

materi yang disampaikan. 

 

3.   Penutup 

1. Bersama siswa menarik kesimpulan dari materi yang telah 

disampaikan. 

2. Menyampaikan materi yang akan di bahas pada pertemuan 

berikutnya. 

3. Memberikan postes pada pertemuan terakhir mengenai materi 

penggunaan mikroskop. 

 

E. Jenis Data Penelitian  

Data penelitian berupa data kuantitatif (Hasil Belajar) yang diperoleh dari: 

A.  Data Kognitif   

Hasil belajar berupa aspek kognitif diperoleh dari nilai pretes dan postest. 

Data berupa nilai pretes dan postes diambil pada setiap pertemuan.  Nilai 
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pretes diambil sebelum pembelajaran, sedangkan nilai post test diambil 

setelah pembelajaran baik pada kelas eksperimen I maupun kelas 

eksperimen II.  Bentuk soal yang diberikan adalah berupa soal Pilihan 

Ganda (PG), dengan jumlah sebanyak 25 soal pada setiap pertemuan.  

Kemudian dihitung selisih antara rata-rata nilai pretes dengan rata-rata 

nilai postes dalam bentuk N-gain. Teknik penskoran nilai pretes dan postes 

yaitu : 

                  100x
N

R
S     

Keterangan : S  = Nilai yang diharapkan  (dicari) 

R = jumlah skor dari item atau soal yang dijawab benar  

N = jumlah skor maksimum dari tes tersebut  

(Purwanto, 2008 : 112) 

 

 

Tabel 1. Kriteria Nilai Pretes dan Postes Siswa 

 

Interval Kriteria 

80,1 – 100 

60,1 – 80 

40,1 –  60 

20,1 – 49 

  0,0 – 20 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah  

Sangat Rendah 

(Arikunto, 2010:245) 

 

Sedangkan untuk mengukur persen (%) peningkatan (%g) hasil belajar 

kognitif siswa digunakan rumus sebagai berikut. 

 

 

 % Peningkatan =     x 100% 

 

 

 

 

 

Skor akhir – Skor awal 

 

Skor maksimum – Skor awal 
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Tabel 2.  Kriteria % peningkatan hasil belajar kognitif siswa 

% Peningkatan Kriteria 

%g > 70 

70 > %g > 30 

%g < 30 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

(dimodifikasi dari Hake, 1999:1). 

 

 

B. Data afektif 

Data afektif siswa diambil dengan menggunakan lembar observasi  afektif 

yang diamati pada setiap pertemuan. Aspek yang dinilai meliputi : 

kerajinan, kesopanan,  keaktifan,  kemampuan mengemukakan pendapat, 

dan kemampuan bekerjasama dengan teman. Pengukurannya 

menggunakan skala Likert (Anonim, 2003:21), dengan kriteria nilai : 4 

(sangat baik), 3 (baik), 2 (cukup baik), 1 (kurang baik).  

 

Tabel 3. Hasil belajar berdasarkan aspek afektif 

NO Nama Siswa Aspek yang diamati Jumlah Skor 

A B C D E 

1         

2         

3         

4         

 Jumlah        

 Rata- rata        

 

Keterangan:  

  

 A = Kerajinan 

 B = Keaktifan 

 C = Kesopanan 

 D = Kemampuan bekerjasama dengan teman 

                  E = Kemampuan mengemukakan pendapat 
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Tabel 4. Kriteria Persentase Afektif Siswa 

 

Persentase  (%) Kriteria 

80,50 – 100 

75,00 – 80,49 

50,00 – 74,99 

0 – 49,99 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

(dimodifikasi dari Hidayati dalam Trisila, 2012:32) 

 

F. Teknik Analisis Data 

 

     Untuk menguji hipotesis yang telah dikemukakan dalam penelitian ini 

     diperlukan suatu analisis data untuk memperoleh kesimpulan. Uji hipotesis 

     yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji t menggunakan bantuan 

program software SPSS versi 16, yang sebelumnya dilakukan uji prasyarat 

berupa : 

1.  Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data menggunakan bantuan program software SPSS  

(Kurniawan, 2008:3).  Hipotesis yang digunakan yaitu Ho: Sampel 

berdistribusi normal, H1 : Sampel tidak berdistribusi normal.  Dengan 

kriteria pengujian yaitu terima Ho jika p-value > 0,05.  Tolak Ho untuk 

harga yang lainnya. 

 

 2. Kesamaan Dua Varians  

Apabila masing- masing data berdistribusi normal maka dilanjutkan dengan 

uji kesamaan dua varians menggunakan bantuan program software SPSS 

(Pratisto, 2004: 13). Hipotesis yang digunakan yaitu H0 : kedua sampel 

mempunyai varians sama, H1 : kedua sampel mempunyai varians berbeda. 
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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. 

 

3. Uji Mann-Whitney U  

Apabila data yang didapatkan tidak berdistribusi normal, maka dilakukan 

Uji Mann-Whitney U. 

1. Hipotesis 

 

1.   Ho =  Penerapan metode demonstrasi dan metode praktikum tidak 

berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar kognitif dan 

afektif siswa. 

    H1  =  Penerapan metode praktikum berpengaruh dalam 

meningkatkan hasil belajar kognitif dan afektif siswa 

dibandingkan dengan  penerapan metode demonstrasi. 

2. Ho :  Rata - rata hasil belajar siswa yang pembelajarannya  

menggunakan metode demonstrasi sama dengan siswa yang 

pembelajarannya menggunakan metode praktikum. 

 

H1 :   Rata - rata hasil belajar siswa yang pembelajarannya  

menggunakan metode praktikum lebih tinggi dibandingkan 

pembelajarannya menggunakan metode demonstrasi. 

2.   Kriteria Uji  

 

3.  

- Jika p-value > 0,05 maka terima Ho 

- Jika p-value < 0,05 maka tolak Ho (Pratisto. 2004:36). 
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3. Pengujian Hipotesis  

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

perbedaan dua rata-rata dengan menggunakan bantuan progran software 

SPSS versi 16.   

Hipotesis yang digunakan pada uji perbedaan dua rata-rata , yaitu: 

Ho =  Rata-rata hasil belajar yang pembelajarannya menggunakan metode 

demonstrasi sama dengan pembelajaran yang menggunakan metode 

praktikum.  H1 =  Rata-rata hasil belajar pembelajaran yang menggunakan 

metode praktikum lebih tinggi dibandingkan pembelajaran yang 

menggunakan metode demonstrasi.   

Dengan kriteria uji yaitu jika t hitung  < t tabel maka Ho diterima, jika t hitung > t 

tabel, maka Ho ditolak (Pratisto, 2004:10). 

 


