
 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan tempat 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas VII SMP N 7 Bandarlampung  pada bulan  

Mei 2013.  

B. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII semester genap 

tahun pelajaran 2012/ 2013. Adapun sampel dalam penelitian ini dipilih dengan 

mengunakan teknik cluster random sampling dan diperoleh siswa kelas VII A  

dan siswa kelas VII D. Kemudian kedua kelas sebagai kelas diacak dan 

diperoleh kelas VII A sebagai kelas eksperimen yang berjumlah 38 siswa dan 

siswa kelas VII D  sebagai kelas kontrol yang berjumlah 39 siswa.  

 

C. Desain Penelitian 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain pretes-postes 

kelompok tak ekuivalen.  Kelompok eksperimen maupun kontrol menggunakan 

kelas yang ada dengan kondisi yang homogen.  Kelas eksperimen diberi 

perlakuan dengan model pembelajaran kooperatif tipe GI, sedangkan kelas 

kontrol menggunakan Direct Instruction (pembelajaran langsung). Kedua kelas 

tersebut diberikan pretes sebelum pembelajaran pertemuan pertama dimulai 

dan postes pada pertemuan terakhir setelah pembelajaran.  
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Struktur desain penelitian ini sebagai berikut : 

 

 

   Kelompok Pre tes Perlakuan  Pos tes 

 I O1 X O2 

 II O1 C O2 

 

Keterangan :    

I   = Kelompok eksperimen         II  = Kelompok kontrol 

O1 = Pretes           O2 = Postes 

X  = Pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe GI 

C   = Pembelajaran dengan metode diskusi (dimodifikasi dari Hadjar, 1999: 

335) 

 

 Gambar 2. Desain pretes-postes kelompok tak ekuivalen 

 
 

   

A. Prosedur Penelitian 

 

Penelitian ini terdiri atas dua tahap, yaitu prapenelitian dan pelaksanaan 

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

1. Prapenelitian 

Kegiatan yang dilakukan pada prapenelitian sebagai berikut: 

Membuat surat izin penelitian ke sekolah tempat diadakannya penelitian. 

1. Mengadakan observasi ke sekolah tempat diadakannya penelitian, untuk 

mendapatkan informasi tentang keadaan kelas yang akan diteliti. 

2. Menetapkan sampel penelitian untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

3. Mengambil data berupa nilai akademik siswa pada semester ganjil yang 

akan digunakan sebagai acuan dalam pembuatan kelompok. 
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4. Membuat perangkat pembelajaran yang terdiri dari Silabus, Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Lembar Kerja Kelompok (LKK) 

untuk setiap pertemuan. 

5. Membuat instrumen evaluasi yaitu soal tes awal dan tes akhir untuk 

pertemuan pertama dan pertemuan terakhir. 

6. Membentuk kelompok diskusi pada kelas eksperimen yang bersifat 

heterogen, baik dalam hal akademik, jenis kelamin, maupun etnis.  

Setiap kelompok terdiri dari 4-5 orang siswa.   

7. Melakukan uji kuantitatif melalui uji validitas dan reliabilitas pada tiap 

butir soal yang akan digunakan pada tes awal dan tes akhir, dan uji 

kualitatif yang dilakukan oleh 1 orang dosen Pendidikan Biologi FKIP 

Universitas Lampung. 

 

2.  Pelaksanaan Penelitian 

Mengadakan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation (GI) untuk kelas 

eksperimen dan tanpa model pembelajaran kooperatif tipe Group 

Investigation (GI) yaitu dengan menggunakan model yang biasa digunakan 

oleh guru biologi di  SMPN 7 Bandarlampung untuk kelas kontrol, yaitu 

dengan  Direct Instruction. 
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a. Kelas Eksperimen (menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe GI) 

1) Pendahuluan 

a) Guru memberikan tes awal dengan uraian tentang materi pokok 

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 

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

(KD), indikator dan tujuan pembelajaran. 

c) Guru menjelaskan tentang model model pembelajaran kooperatif 

tipe GI siswa.   

d) Guru memberikan motivasi: Pertemuan I: Memberikan motivasi 

dengan menjelaskan kepada siswa ” manfaat dari hutan kota bagi 

kehidupan, seperti sumber udara segar, ”. Pertemuan II: 

““detergen dan bahan yang digunakan dalam rumah tangga 

lainnya memberikan manfaat bagi masyarakat, namun dalam 

penggunaannya dalah kehidupan sehari-hari harus kita batasi?” 

e) Guru memberikan apersepsi kepada siswa dengan mengajukan 

pertanyaan: Pertemuan I: “Menurut kalian, Bolehkah kita 

melakukan penebangan hutan secara liar?”Pertemuan II: 

“Mengapa sungai di perkotaan airnya berubah warna, berbau 

busuk dan penuh dengan sampah?  

 

2) Kegiatan Inti 

a) Guru membagi LKK ; pada pertemuan I tentang penebangan hutan 

kepada kelompok 1-4, dan pencemaran udara kepada kelompok 5-
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8 ; pada pertemuan II kelompok 1-4 mendapat LKk tentang 

pencemaran air, dan kelompok 5-8 tentang pencemaran tanah. 

b) Guru mengarahkan siswa agar tiap kelompok membuat hipotesis 

dari permasalahan yang telah diajukan oleh guru. 

c) Guru membimbing siswa dalam mencari informasi dengan kajian 

literatur dan artikel yang sudah ada. 

d) Guru membimbing siswa untuk merencanakan dan menyiapkan 

hasil karya dalam bentuk laporan atau presentasi. 

e) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. 

f) Guru memberikan penjelasan kepada siswa agar tidak terjadi 

kesalahpemahaman siswa dalam pembelajaran. 

g) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan 

refleksi atau evaluasi dari pelajaran yang telah mereka dapatkan. 

 

3) Penutup 

1. Guru meminta siswa untuk membuat kesimpulan dari pelajaran 

yang telah disampaikan. 

2. Guru mengadakan tes akhir (post test) pada pertemuan ke II materi 

pokok pencemaran dan kerusakan lingkungan. 
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b. Kelas Kontrol (menggunakan metode Direct Instruction) 

1) Pendahuluan 

a) Guru memberikan tes awal dengan uraian tentang materi pokok 

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 

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

(KD), indikator pembelajaran, dan tujuan pembelajaran. 

c) Guru memberikan motivasi: Pertemuan I: Memberikan motivasi 

dengan menjelaskan kepada siswa ” manfaat dari hutan kota bagi 

kehidupan, seperti sumber udara segar, ”. Pertemuan II: ““detergen 

dan bahan yang digunakan dalam rumah tangga lainnya 

memberikan manfaat bagi masyarakat, namun dalam 

penggunaannya dalah kehidupan sehari-hari harus kita batasi?” 

d) Guru memberikan apersepsi kepada siswa dengan mengajukan 

pertanyaan: Pertemuan I: “Menurut kalian, Bolehkah kita 

melakukan penebangan hutan secara liar?”Pertemuan II: “Mengapa 

sungai di perkotaan airnya berubah warna, berbau busuk dan penuh 

dengan sampah?  

2) Kegiatan Inti 

a) Guru memberikan penjelasan awal tentang materi yang harus 

dipelajari pada tiap pertemuannya. 

b) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan LKK 

yang dibagikan kepada siswa. 

c) Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

mereka masing-masing. 
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d) Guru memberi penguatan dan membenarkan penjelasan siswa yang 

salah. 

3) Penutup 

a) Guru meminta siswa untuk membuat kesimpulan dari pelajaran 

yang telah disampaikan. 

b) Guru mengadakan tes akhir (post test) pada pertemuan ke II materi 

pokok pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

 

E. Jenis dan Teknik Pengambilan Data 

 

Jenis dan teknik pengambilan data pada penelitian ini adalah: 

1. Jenis Data 

a. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif yaitu berupa data hasil belajar siswa pada materi 

pokok Plantae yang diperoleh dari nilai Pre-test dan Post-test dalam 

bentuk N-gain lalu dianalisis secara statistik. 

 

b. Data Kualitatif 

Data kualitatif dalam penelitian ini berupa aktivitas siswa dan angket 

tanggapan siswa terhadap proses pembelajaran menggunakan model 

kooperatif tipe GI. 

 

2. Teknik Pengambilan Data 

 

Teknik pengambilan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Pre-test dan Post-test 



32 
 

Data hasil belajar berupa nilai pre-test dan post-test. Nilai pre-test 

diambil pada pertemuan pertama baik untuk kelas eksperimen maupun 

kelas kontrol, begitu juga dengan nilai post-test diambil di akhir 

pembelajaran pada pertemuan kedua. Bentuk soal yang diberikan 

adalah soal uraian. 

Teknik penskoran nilai pre-test dan post-test, yaitu: 

 

  
 

 
      

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). 

 

b. Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

 

Lembar observasi  aktivitas siswa berisi semua aspek kegiatan yang 

diamati pada saat proses pembelajaran. Setiap siswa diamati poin 

kegiatan yang dilakukan dengan cara  memberi tanda (√ ) pada lembar 

observasi sesuai dengan aspek yang telah ditentukan. Aspek yang 

diamati yaitu: A. mengemukakan pendapat/ ide, B. melakukan 

kegiatan diskusi, C. bertukar informasi, dan D. mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok. 
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Tabel 1.  Lembar observasi aktivitas belajar siswa 

No Nama 

Aspek Aktivitas Belajar Siswa 

A B C D 

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

1              

2              

dst.              

Jumlah skor     

Skor maksimum     

Persentase     

Kriteria     

       Keterangan : Berilah tanda ceklist (√) pada setiap item yang sesuai    

         (dimodifikasi dari Arikunto, 2003:183) 

 

A. Kemampuan Mengemukakan pendapat/ide: 

1. Tidak mengemukakan pendapat/ide 

2. Mengemukakan pendapat/ide namun tidak sesuai dengan 

pembahasan 

3. Mengemukakan pendapat/ide sesuai dengan pembahasan 

 

B. Melakukan kegiatan diskusi: 

1. Diam, tidak melakukan diskusi dalam kelompok 

2. Melakukan diskusi, tetapi tidak sesuai dengan pembahasan 

3. Melakukan diskusi dengan tepat dan sesuai dengan pembahasan 

 

C. Bertukar informasi: 

1. Tidak berkomunikasi secara lisan/tulisan  dalam bertukar    

    pendapat dengan anggota kelompok (diam saja). 

2. Berkomunikasi secara lisan/tulisan  dengan anggota kelompok  

    tetapi tidak sesuai dengan topik bahasan 

3. Berkomunikasi secara lisan/tulisan dalam bertukar pendapat   

    sesuai dengan topik bahasan. 

 

D. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

1. Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan cara 

yang kurang sistematis, dan tidak  dapat menjawab pertanyaan. 

2. Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok  dengan cara 

yang kurang sistematis tetapi dapat menjawab pertanyaan 

dengan benar. 
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3. Siswa dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan 

sistematis dan dapat menjawab pertanyaan dengan benar. 

 

 

c. Angket Tanggapan Siswa 

 

Angket ini berisi pendapat siswa tentang  penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe GI yang telah dilaksanakan. Angket ini 

berupa 7 pernyataan, terdiri dari 4 pernyataan positif dan 3 pernyataan 

negatif dengan 2 pilihan jawaban yaitu setuju dan tidak setuju. Item 

pernyataan dan teknik pengolahan data pada angket disajikan sebagai 

berikut: 
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Tabel 2.  Item pernyataan pada angket 

No Pernyataan- Pernyataan S TS 

1 Saya lebih mudah mempelajari materi pokok 

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 

dengan penggunaan model pembelajaran yang 

digunakan oleh guru. 

  

2 Model pembelajaran yang digunakan tidak 

mampu mengembangkan kemampuan saya 

dalam menguasai materi pokok Pencemaran 

dan Kerusakan Lingkungan 

  

3 Saya dapat meningkatkan Hasil Belajar tentang 

materi pokok Pencemaran dan Kerusakan 

Lingkungan melalui model pembelajaran yang 

digunakan 

  

4 Saya merasa sulit berinteraksi dengan teman dalam 

proses pembelajaran yang berlangsung. 
  

5 Model pembelajaran yang digunakan 

menjadikan saya lebih aktif dalam diskusi 

kelompok. 

  

6 Saya merasa sulit mengerjakan soal-soal di 

LKK dengan model pembelajaran yang 

digunakan oleh guru. 

  

7 Saya termotivasi untuk mencari data/informasi 

dari berbagai sumber (buku, internet, dan 

sebagainya) untuk menjawab pertanyaan dalam 

LKK. 
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F. Teknik Analisis Data 

 
1. Data Kuantitatif 

Data penelitian berupa nilai pre-test, post-test, dan N-gain pada kelompok 

kontrol dan eksperimen. Berikut ini adalah formula Hake (1999:1) yang 

digunakan untuk menghitung N-Gain. 

       
          
         

     

                                            

Keterangan: 

N-gain = nilai rata-rata  

Spost = skor postes 

Spre = skor pretes  

Smax = skor maksimum  

 

 Tabel 3.  Kriteria N-gain 

N-gain       Kriteria 

g > 70 

70 > g > 30 

g < 30 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

 

 Catatan: hake gain positif jika mengindikasikan peningkatan 

 pembelajaran siswa; Kemungkinan gain-max adalah 1 ; hake gain negatif 

 terjadi jika nilai post-test lebih rendah daripada nilai pre-test; 

 sedangkan hake gain nol terjadi jika nilai postes sebanding dengan nilai 

 pretes (Loranz, 2008:2). 

 

Nilai pretes, postes, dan skor N-gain pada kelompok kontrol dan 

 eksperimen dianalisis menggunakan uji t dengan program SPSS versi 17, 

 yang sebelumnya dilakukan uji prasyarat berupa:   
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1. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data penguasaan materi dilakukan menggunakan uji 

Lilliefors dengan program SPSS versi 17.  

a. Hipotesis 

H0 =  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, Gunawan dan Marzuki, 2002: 

118). 

 

2. Kesamaan Dua Varians 

Apabila masing-masing data berdistribusi normal, maka dilanjutkan 

dengan uji Fisher dengan menggunakan bantuan program SPSS 17.  

a. Hipotesis  

H0 =  Kedua sampel mempunyai varian sama  

H1 =  Kedua sampel mempunyai varian berbeda 

 

b. Kriteria uji  

H0 diterima jika F hitung < F tabel, atau  

H0 ditolak jika F hitung > F tabel (Pratisto, 2004:13). 

 

3. Pengujian Hipotesis  

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

perbedaan dua rata-rata dengan menggunakan program SPSS 17. 

a.  Uji Kesamaan Dua Rata-rata  

1.  Hipotesis 

H0 =  Rata-rata N-gain kedua sampel sama 

H1 =  Rata-rata N-gain kedua sampel tidak sama 
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2.  Kriteria uji 

H0 diterima jika –t tabel < t hitung < t tabel, atau 

H0 ditolak jika t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel (Pratisto, 2004:13). 

 

b. Uji Perbedaan dua Rata-rata  

1.  Hipotesis  

H0 =  Rata-rata N-gain pada kelas eksperimen sama dengan kelas  

kontrol. 

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

kelas  kontrol. 

 

2. Kriteria uji 

H0 diterima jika –t tabel < t hitung  < t tabel, atau 

H0 ditolak jika t hitung < -t tabel atau t hitung  > t tabel (Pratisto, 2004:10). 

 

 

c. Pengujian Hipotesis 

    Pengujian hiotesis dilakukan melalui program SPSS versi 17 dengan   

    ketentuan sebagai berikut: 

1) Jika sampel berdistribusi normal maka pengujian hipotesis 

menggunakan uji t 

2) Jika sampel tidak berdistribusi normal maka pengujian hipotesis 

menggunakan uji Mann-Withney U 

 

Uji Mann-Withney U: 

1) Hipotesis 

H0 = Rata-rata nilai kedua sampel tidak berbeda secara signifikan 

H1 = Rata-rata nilai kedua sampel berbeda secara signifikan 

2) Kriteria Pengujian 

a) Terima H0 jika probabilitasnya > 0,05 

b) Tolak H0 jika probabilitasnya < 0,05, (Martono, 2010:158). 
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2. Data Kualitatif 

a. Aktivitas Belajar Siswa 

Data aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung 

merupakan data yang diambil melalui observasi.  Data tersebut 

dianalisis dengan menggunakan indeks aktivitas siswa.  Langkah–

langkah yang dilakukan untuk yaitu: 

1) Menghitung persentase aktivitas dengan menggunakan rumus: 

                        
%100x

n

xi


 
                         Keterangan     = persentase skor aktivitas siswa 

                                             ∑xi  = Jumlah skor yang diperoleh 

                                       n    = Jumlah skor maksimum (Sudjana, 2002:69) 

 

2) Menafsirkan atau menentukan kriteria persentase Aktivitas Siswa    

        sesuai klasifikasi pada tabel 4. 

 

              Tabel 4.  Kriteria Persentase Aktivitas Siswa 

 

                 

 

 

 

 Sumber: dimodifikasi dari Hake (dalam Belina, 2008:27) 

 

 

 

 

 

 

b. Pengolahan Data Angket Tanggapan Siswa Terhadap 

Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe GI 

 

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 
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Data tanggapan siswa terhadap pembelajaran dikumpulkan melalui 

penyebaran angket.  Angket tanggapan berisi 7 pernyataan yang 

terdiri dari 4 pernyataan positif dan 3 pernyataan negatif.  

Pengolahan data angket dilakukan sebagai berikut:   

1) Menghitung skor angket pada setiap jawaban sesuai dengan 

ketentuan pada Tabel 11. 

        Tabel 5.  Skor perjawaban angket 

Sifat Pernyataan Skor 

1 0 

Positif S TS 

Negatif TS S 

         Keterangan: S = setuju; TS = tidak setuju (dimodifikasi dari  

        Rahayu, 2010:29). 

 

 2)  Menghitung persentase skor angket dengan menggunakan  

       rumus sebagai berikut: 

%100


maks

in
S

S
X

 
            Keterangan:  inX  = Persentase jawaban siswa;  S  = Jumlah  

     skor jawaban;  maksS  = Skor maksimum (Sudjana, 

     2002: 69) 

 3)  Melakukan tabulasi data temuan pada angket berdasarkan  

       klasifikasi yang dibuat. 

                

 

 

 

 

 

 

 Tabel 6.  Data angket tanggapan siswa terhadap penggunaan  

    pembelajaran kooperatif tipe GI 

No. Pilihan Nomor Responden Persentase 
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Pertanyaan 

Angket 

Jawaban (Siswa) 

1 2 3 dst. 

1 
S      

TS      

2 
S      

TS      

dst. 
S      

TS      

 Sumber: dimodifikasi dari Rahayu (2010: 31). 

 

 4)  Menafsirkan atau menentukan persentase tanggapan siswa    

        terhadap penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe  

      GI sesuai kriteria Ali (1992: 46) disajikan pada tabel 7. 

 

                Tabel 7.  Kriteria persentase tanggapan siswa penggunaan   

             model pembelajaran kooperatif tipe GI 
No Rentang skor Interval Kriteria 

1 16 – 23 76< % ≤ 100% Tinggi 

2 8 – 15 51< % ≤ 75% Sedang 

3 0 – 7 25< % ≤ 50% Rendah 

     Sumber: dimodifikasi dari Ali (1992: 46) 

 

 

 


