
 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian  

 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 

2010/2011, yaitu pada bulan Mei 2011 di SMP Negeri 20 Bandar Lampung. 

B. Populasi dan Sampel 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII semester genap 

SMP Negeri 20 Bandar Lampung tahun pelajaran 2010/2011.  Sampel  dalam 

penelitian ini adalah 2 kelas dari 7 kelas dengan teknik cluster random 

sampling, yaitu siswa-siswi kelas VIIF sebagai kelas kontrol  dan VIIG sebagai 

kelas eksperimen. 

C. Desain Penelitian 

 

Desain yang  digunakan dalam penelitian ini adalah tes awal dan tes akhir tak 

ekuivalen, kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen menggunakan 

kelas VII yang ada di SMP Negeri 20 Bandar lampung  dengan kondisi yang 

homogen. Kelas eksperimen diberi perlakuan dengan  peta konsep, sedangkan 

kelas kontrol tidak menggunakan peta konsep tetapi mengunakan metode 

diskusi.    

 



 
 

20 

 

 

Gambar 3. Desain tes awal-tes akhir kelompok tak ekuivalen.  

Keterangan : R1 = Kelompok eksperimen;O1  =  Tes awal ; X =    

Perlakuan eksperimen (menggunakan peta konsep) ; O2 = Tes 

akhir:R2 = Kelompok kontrol; C = kontrol (tanpa menggunakan 

peta konsep) (modifikasi dari Riyanto, 2001:43) 

 
 

D. Prosedur Penelitian 

 

Penelitian ini terdiri dari dua tahap, yaitu prapenelitian dan pelaksanaan 

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

 

1. Prapenelitian 

Kegiatan yang dilakukan pada prapenelitian adalah: 

1. Membuat izin untuk penelitian pendahuluan (observasi) ke sekolah. 

2. Mengadakan observasi ke sekolah tempat diadakannya  

    penelitian, untuk mendapatkan informasi tentang keadaan kelas  

yang akan diteliti 

3. Menetapkan sampel penelitian untuk kelas eksperimen 

4. Membuat perangkat pembelajaran yang terdiri dari Rencana  

     Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), lembar kerja siswa (LKS) dan  

     Peta konsep tentang materi ekosistem. 

5. Membuat instrument evaluasi yaitu soal tes awal  dan tes akhir  

untuk  pertemuan I dan II Bentuk soal yang diberikan berupa soal  

     essay yang berjumlah 10 soal. 

6. Membentuk kelompok diskusi yang bersifat heterogen berdasarkan  

    R  1             O1        X          O2 

    R  2             O1        C           O2 
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     nilai akademik siswa atau nilai kognitifnya, 2 siswa dengan nilai  

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

     rendah. Setiap siswa terdiri dari 5 orang siswa (Lie, 2004:42).   

     Nilai diperoleh dari hasil uji blok pada materi pokok sebelumnya  

     dari dokumentasi pada guru kelas. 

 

2. Pelaksanaan Penelitian 

Mengadakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan peta konsep 

untuk kelas eksperimen  dan tanpa kombinasi peta konsep untuk kelas 

kontrol. Penelitian ini direncanakan sebanyak 2 kali pertemuan.  

Pertemuan pertama membahas submateri pokok Komponen- komponen 

penyusun ekosistem dan satuan-satuan dalam ekosistem dan macam-

macam ekosistem, dan  pertemuan kedua membahas submateri pokok 

Interaksi didalam ekosistem,  aliran energi dalam ekosistem dan piramida 

dalam makanan. Langkah-langkah pembelajaran Pada Kelas eksperimen 

adalah sebagai berikut : 

            

     A. Pendahuluan 

1) Guru membuka pelajaran dengan salam 

2) Guru memberikan tes awal  berupa soal esay tentang Komponen 

dan Peran Ekosistem, Macam-Macam Ekosistem,Interaksi di dalam 

Ekosistem dan Rantai Makanan. 

3) Guru membacakan Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar  

(KD), dan indikator pembelajaran. 
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4) Guru memberikan motivasi (pertemuan I) : Masih ingatkah kamu 

bahwa sel merupakan satuan terkecil mahluk hidup? Pernahkah 

kamu mendengar istilah ekosistem? Menurutmu apakah yang 

dimaksud ekosistem? 

(Pertemuan II) : Coba kalian amati ekosistem yang ada disekitar 

kalian dan mahluk hidup apa saja yang terdapat didalamnya? 

Bagaimana urutan rantai makanannya? 

5) Guru memberikan appersepsi yaitu: (pertemuan I) coba sebutkan 

contoh ekosistem? 

(Pertemuan II) : Apa yang kalian ketahui tentang rantai makanan? 

 

B. Kegiatan inti 

    a. Kelas Eksperimen  

     1)   Guru menempatkan siswa ke dalam 7 kelompok, masing-masing  

           kelompok terdiri dari 5-6 siswa. 

2)   Guru memperkenalkan peta konsep pada siswa yang berkaitan 

dengan sub materi komponen, peran, satuan- satuan dalam 

ekosistem dan macam-macam ekosistem (pertemuan I),   

submateri Interaksi di Dalam ekosistem, sub materi rantai 

makanan dan piramida makanan (pertemuan II). 

3)   Guru memberikan LKS (Lembar Kerja Siswa) yang berisi  

      pertanyaan- pertanyaan yang berkaitan dengan sub materi    

      komponen, peran, satuan- satuan dalam ekosistem dan macam-   

      macam ekosistem (pertemuan I), 
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submateri interaksi di dalam  ekosistem,sub materi rantai 

makanan dan piramida makanan  (pertemuan II).   

4)   Guru berkeliling untuk membimbing siswa dalam mengerjakan  

       Lembar Kerja Siswa (LKS) dan menyusun peta konsep 

5)    Guru bersama siswa membahas dan memeriksa peta konsep  

        yang telah disusun. 

6)    Guru menunjuk / memanggil siswa dan menyusun peta konsep       

       ekosistem submateri 3 komponen, peran, satuan- satuan dalam  

       ekosistem dan macam-macam ekosistem (pertemuan I),    

        submateri Interaksi di dalam ekosistem,sub materi rantai  

        makanan dan piramida makanan (pertemuan II).    

7)    Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya  

        mengenai materi ekosistem. 

 

3.  Penutup  

1)   Guru membimbing siswa menyimpulkan materi yang telah   

dibahas. 

2)  Meminta siswa untuk mengulangi mempelajari konsep dan  

      mengaitkannya dengan materi selanjutnya. 

3)  Guru memberikan tes akhir  pada pertemuan 2 tentang  

      komponen-komponen  dan peran ekosistem,satuan-satuan  

      dalam ekosistem, macam- macam ekosistem, interaksi di  

      dalam ekosistem, rantai makanan dan piramida makanan.  

4) Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam. 
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2. Kelas kontrol 

1. Pendahuluan 

1)    Guru membuka pelajaran dengan salam 

2) Guru memberikan tes awal berupa soal tentang komponen dan peran 

ekosistem, macam-macam ekosistem, interaksi di dalam ekosistem 

dan rantai makanan. 

3) Guru membacakan Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar  

(KD), dan Indikator pembelajaran. 

4) Guru memberikan motivasi (pertemuan I) : Masih ingatkah kamu 

bahwa sel merupakan satuan terkecil mahluk hidup? Pernahkah kamu 

mendengar istilah ekosistem? Menurutmu apakah yang dimaksud 

ekosistem? 

(Pertemuan II) : Coba kalian amati ekosistem yang ada disekitar 

kalian dan mahluk hidup apa saja yang terdapat didalamnya? 

Bagaimana urutan rantai makanannya? 

5) Guru memberikan appersepsi yaitu: (pertemuan I) coba sebutkan 

contoh ekosistem? 

(Pertemuan II) : Apa yang kalian ketahui tentang rantai makanan? 

       2. Kegiatan inti  

           a. Kelas kontrol  

  1)   Guru menempatkan siswa ke dalam 7 kelompok, masing-masing     

         kelompok terdiri dari 5-6 siswa. 

  2)   Guru menyajikan materi dengan memperlihatkan gambar-gambar  
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tentang  sub materi komponen- komponen ekosistem,  peran 

ekosistem dan satuan- satuan dalam ekosistem, submateri pokok 

macam-macam ekosistem (pertemuan  I), submateri Interaksi di 

dalam ekosistem,sub materi rantai makanan dan piramida makanan 

(pertemuan II).  

  3)   Guru memberikan LKS (Lembar Kerja Siswa) yang berisi  

 pertanyaan-  pertanyaan yang berkaitan dengan sub materi 

komponen- komponen ekosistem, peran ekosistem dan satuan- satuan 

dalam ekosistem, submateri pokok macam-macam ekosistem 

(pertemuan I), submateri Interaksi di dalam ekosistem,sub materi 

rantai makanan dan piramida makanan (pertemuan II).  

     4)     Guru berkeliling untuk membimbing siswa dalam mengerjakan  

                    Lembar Kerja Siswa (LKS). 

5)     Guru menunjuk / memanggil siswa untuk mempresentasikan hasil 

diskusi tentang materi ekosistem sub materi komponen, peran, satuan- 

satuan dalam ekosistem dan macam-macam ekosistem (pertemuan I),   

submateri Interaksi di dalam ekosistem,sub materi rantai makanan dan 

piramida makanan (pertemuan II).  

  6)    Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya  

          mengenai   materi ekosistem  

      3.  Penutup  

1)   Guru membimbing siswa menyimpulkan materi yang telah dibahas. 

2)  Meminta siswa untuk mengulangi mempelajari konsep dan  

     mengaitkannya dengan materi selanjutnya. 
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3)  Guru memberikan tes akhir  pada pertemuan 2 tentang komponen- 

      komponen   

     dan peran ekosistem,satuan-satuan dalam ekosistem, macam- macam  

     ekosistem, interaksi di dalam ekosistem, rantai makanan dan piramida  

      makanan.  

4)   Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam. 

 

E.  Jenis dan Teknik Pengambilan Data 
 

1. Jenis Data 

a. Penguasaan materi 

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, 

yaitu nilai tes awal, tes akhir materi pokok ekosistem, dan peta konsep 

siswa. Kemudian dihitung selisih antara nilai tes awal dan tes akhir, 

sehingga diperoleh skor N-gain.  Skor N-gain kemudian diolah dan 

dianalisis secara statistik. Data kualitatif berupa lembar observasi 

aktivitas siswa selama proses pembelajaran.  

 

2. Teknik Pengumpulan Data 

 

 Data dalam penelitian ini diperoleh melalui tes awal dan tes akhir.  Tes 

awal dilakukan di awal pertemuan I, dan tes akhir dilakukan di akhir 

pertemuan II, kemudian dihitung selisih nilai tes awal dan tes akhir. Nilai 

tersebut disebut N-gain, lalu dianalisis secara statistik.  Tes awal dan tes 

akhir dilakukan pada kelas eksperimen  dan kelas kontrol dengan bentuk 

dan jumlah soal yang sama.  Bentuk soal adalah soal essay.  Soal tes awal 
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yang diberikan pada awal pertemuan I, mempunyai bentuk dan jumlah 

yang sama dengan tes akhir yang diberikan di akhir pertemuan II. Untuk 

mendapatkan N-gain pada setiap pertemuan menggunakan formula Rulon 

(dalam Loranz, 2008: 3) sebagai berikut : 

 

              X – Y   

              Z - Y 

Keterangan :    X = Nilai tes akhir;  Y = Nilai tes awal;  Z = Skor    

                         maksimum (dimodifikasi dari Loranz, 2008:3). 

 

 

G.  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 software SPSS 

versi 16, sebelumnya dilakukan uji prasyarat berupa: 

1. Uji Normalitas Data 

 

Uji normalitas data menggunakan model Lilliefors yang  dilakukan 

menggunakan software SPSS versi 16. 

a. Hipotesis 

H0 = sampel berdistribusi normal 

H1 = sampel tidak berdistribusi normal 

b.    Kriteria pengujian 

Terima Ho jika Lhitung < Ltabel  dan tolak Ho jika Lhitung  < Ltabel  

(Sudjana, 2002: 468) atau terima Ho jika p-value > 0,05, tolak Ho 

x  100       N-gain     = 
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untuk harga yang lainnya (Nurgiantoro, Gunawan, dan Marzuki, 

2002:118 

2. Kesamaan dua Varians 

 

Apabila masing-masing data berdistribusi normal, maka dilanjutkan 

dengan uji kesamaan 2 varians dengan menggunakan program SPSS  

versi 16. 

a. Hipotesis 

H0 = kedua sampel mempunyai varians sama 

H1 = kedua sampel mempunyai varians berbeda 

b. Kriteria Uji 

1. Jika   χ2 
hitung < χ2

tabel atau probabilitasnya > 0,05 maka Ho diterima 

2. Jika χ2 
hitung > χ2 

tabel atau probabilitasnya > 0,05 maka Ho ditolak 

(Pratisto, 2004: 13). 

3. Pengujian Hipotesis 

 

Untuk menguji hipotesis digunakan uji kesamaan 2 rata-rata dan uji 

perbedaan 2 rata-rata dengan menggunakan program SPSS versi 16. 

a. Uji kesamaan 2 rata-rata 

1. Hipotesis 

H0 = Rata-rata skor gain kedua sampel sama 

H1 = Rata-rata skor gain kedua sampel tidak sama 

2.   Kriteria uji 

a. jika – ttabel < thitung < ttabel, maka Ho ditolak 
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b. jika thitung < -ttabel atau thitung > ttabel, maka Ho ditolak, dengan dk = 

n1 + n2 – 2   

(Pratisto, 2004: 13) 

 

b. Uji perbedaan 2 Rata-rata 

1. Hipotesis 

H0 = Rata-rata skor gain pada kelas eksperimen  = kelas   

         Kontrol 

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

         kelas Kontrol 

2.   Kriteria uji 

a. jika – ttabel < thitung < ttabel, maka Ho diterima 

b. jika thitung < -ttabel atau thitung > ttabel, maka Ho ditolak (Pratisto,   

   2004: 13). 

 

F.  Pengolahan Data Aktivitas Siswa 

Data aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung merupakan data 

yang diambil melalui observasi.  Data tersebut dianalisis dengan 

menggunakan indeks aktivitas siswa. 

Rata–rata skor aktivitas dihitung menggunakan rumus: 

                          
100x

n

i


 

  Keterangan:  

      ; Rata-rata skor aktivitas siswa,i ; Jumlah skor yang   diperoleh,           

n ; Jumlah skor maksimum 
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Tabel 2.  Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

 

Keterangan : 

A. Kemampuan mengemukakan pendapat/ ide 

1. Tidak mengemukakan pendapat /ide (diam saja) 

2. Mengemukakan pendapat/ ide namun tidak sesuai dengan 

pembahasan pada materi pokok ekosistem 

3. Mengemukakan pendapat/ide sesuai dengan pembahasan pada 

materi pokok ekosistem 

 

B. Kemampuan Bertanya: 
1. Tidak mengajukan pertanyaan 

2. Mengajukan pertanyaan, tetapi tidak mengarah pada permasalahan 

pada materi pokok ekosistem 

3. Mengajukan pertanyaan yang mengarah dan sesuai dengan 

permasalahan pada materi pokok ekosistem 

 

C. Bekerjasama dengan teman dalam menyelesaikan tugas kelompok : 

1. Tidak bekerjasama dengan teman (diam saja) 

2. Bekerjasama dengan anggota kelompok tetapi tidak sesuai dengan 

permasalahan pada LKS materi pokok ekosistem 

3. Bekerjasama dengan semua anggota kelompok sesuai dengan  

permasalahan pada LKS materi pokok ekosistem 

 

D. Bertukar informasi 

1. Tidak berkomunikasi secara lisan dalam bertukar pendapat dengan  

         anggota kelompok (diam saja) 

No Nama 

Aspek yang diamati                       Xi  

A B C D E   

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3   

1                   

2                   

3                   

4                   

Jumlah   
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2. Berkomunikasi secara lisan dengan anggota kelompok tetapi tidak 

sesuai dengan permasalahan ekosistem dalam LKS 

3. Berkomunikasi secara lisan dalam bertukar pendapat untuk 

memecahkan permasalahan pada LKS pada materi pokok ekosistem. 

 

E. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok  

1. Siswa dalam kelompok  kurang dapat mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok  secara sistematis, dan tidak  dapat menjawab 

pertanyaan.  

2. Siswa dalam kelompok kurang dapat mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok  dengan secara sistematis,dan menjawab pertanyaan 

dengan benar. 

3. Siswa dalam kelompok dapat mempresentasikan hasil diskusi secara 

sistematis, dan menjawab pertanyaan dengan benar.  (dimodifikasi 

dari Permatasuri, 2010:39) 

 

Setelah diperoleh rata-rata skor aktivitas siswa, kemudian diterjemahkan 

dalam kategori yang dapat dilihat pada tabel indeks aktivitas siswa sesuai 

klasifikasi pada tabel 6.  

Tabel 3.  Klasifikasi Indeks Aktivitas Siswa 

Interval Kategori 

0,00 – 29,99 Sangat Rendah 

30,00 – 54,99 Rendah 

55,00 – 74,99 Sedang 

75,00 – 89,99 Tinggi 

90,00 – 100,00 Sangat Tinggi 

Dimodifikasi dari Hake (dalam Widyaningrum, 2010:40) 
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