
III.  METODE PENELITIAN

A.  Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September sampai November 2009 di

SMP Budaya Bandar Lampung.

B.  Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII semester ganjil

Tahun Pelajaran 2009/2010 SMP Budaya Bandar Lampung. Sampel dalam

penelitian ini adalah siswa dari 2 kelas pada 5 kelas yang ada. Sampel dipilih

dari populasi dengan teknik cluster random sampling, selanjutnya siswa-siswa

pada kelas VIIIA terpilih sebagai kelompok eksperimen dan siswa-siswa pada

kelas VIIIB sebagai kelompok kontrol. Yang dimaksud cluster random

sampling yaitu populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri

dari kelompok-kelompok individu atau cluster misalnya kelas sebagai cluster

(Margono, 2005: 127).

C. Desain Penelitian

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain pretes-postes

kelompok non ekuivalen.  Kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen

menggunakan kelas yang ada dan satu level dengan kondisi yang homogen.
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Kelompok eksperimen diberi perlakuan  dengan animasi multimedia,

sedangkan kelompok kontrol tanpa menggunakan animasi multimedia.

Hasil pretes dan postes pada kedua subyek dibandingkan. Sehingga struktur

desainnya adalah sebagai berikut:

D.  Prosedur Penelitian

Penelitian ini terdiri dari dua tahap, yaitu prapenelitian dan pelaksanaan

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

1. Prapenelitian

Kegiatan yang dilakukan pada prapenelitian adalah:

a. Membuat izin penelitian ke sekolah tempat diadakannya penelitian.

b. Mengadakan observasi ke sekolah tempat diadakannya penelitian,

untuk mendapatkan informasi tentang keadaan kelas yang akan diteliti.

c. Menetapkan sampel penelitian untuk kelompok eksperimen dan

kelompok kontrol.

d. Membuat animasi multimedia untuk setiap pertemuan yang akan

diteliti dengan cara :

Gambar 2. Desain pretes-postes non ekuivalen.
Keterangan : A = kelompok eksperimen;
B = kelompok kontrol; O1 = pretes; O2 = postes;
X = animasi multimedia dengan kancing
gemerincing; dan C = kancing gemerincing tanpa
animasi multimedia.
(modifikasi dari Riyanto, 2001:43).

A    O1 X     O2

B    O1 C     O2
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1) Penentuan konsep animasi multimedia dengan cara menetapkan :

Tujuan pembelajaran dengan animasi multimedia pada

penelitian ini adalah siswa dapat menjelaskan dan

mengidentifikasi struktur dan fungsi organ penyusun sistem

pencernaan pada manusia, membandingkan antara pencernaan

kimiawi dan mekanik, mengidentifikasi kelainan yang terjadi

pada sistem pencernaan manusia dan penanggulangannya.

Kategori multimedia yang akan digunakan berupa animasi

multimedia dalam bentuk VCD pembelajaran

2) Perancangan pembelajaran menggunakan animasi multimedia

dengan cara :

Pembuatan skenario pembelajaran dengan animasi multimedia

untuk setiap pertemuan.  Uraian materi pokok pada setiap

pertemuan adalah sebagai berikut.  Pertemuan ke :

1) Satu : Saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan,

membahas tentang struktur dan fungsi organ-organ

pencernaan pada manusia.

2) Dua : Kandungan zat yang terdapat dalam makanan,

membahas tentang macam-macam zat yang terdapat

pada makanan dan fungsinya bagi tubuh

3) Tiga : Gangguan dan kelainan pada Sistem Pencernaan,

membahas tentang macam-macam penyakit pada

sistem pencernaan dan penanggulangannya.
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Pembuatan papan cerita animasi multimedia.  Untuk setiap

pertemuan, objek yang disajikan berupa animasi, suara, narasi

dan grafis serta tulisan dengan durasi 6 menit.

3) Mengumpulkan objek animasi multimedia

Objek animasi multimedia dikumpulkan dengan cara mengunduh

dari beberapa sumber, yaitu :

 Youtube.com yang berjudul :

 Digestive System 2nd Ed.Rev.Clip3, Learn Human Body

Digestive System, Digestive System From Mouth to

Crapper, Steve Irwin Parody A Journey Through The

Digestive System, The Digestive System Animation, untuk

pertemuan ke 1.

 Coeliac Disease, Health Digestive System, untuk pertemuan

ke 3.

 Google.co.id//gambar zat-zat makanan,untuk pertemuan ke 2

 Google.co.id//gambar gondok.jpg, beri-beri.jpg, mag.jpg, usus

buntu.jpg, untuk pertemuan ke 3

 Buku berjudul Belajar IPA Kelas VIII  karangan Saeful Karim,

untuk pertemuan ke 2 dan 3

 Buku Erlangga berjudul IPA SMP Kelas VIII semester 1

karangan Suwarman untuk pertemuan ke 2 dan 3

4) Pembuatan animasi multimedia

Animasi multimedia meliputi animasi teks dan video multimedia.

Animasi dibuat dengan software Macromedia Flash 8.  Sedangkan

multimedia merupakan cuplikan film dari beberapa sumber yang
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dipotong dengan Windows Movie Maker OS Windows Vista

Ultimate Edition. Video yang telah dicuplik kemudian diisi suara

ulang melalui tekhnik dubbing menggunakan software Windows

Movie Maker OS Windows Vista Ultimate Edition dan Adobe

Audition 1.5. Pisahan antara animasi teks dan multimedia yang

telah dipersiapkan kemudian diintegrasikan dalam bentuk animasi

multimedia interaktif dengan software Macromedia Flash 8.

e. Menyiapkan media berupa satu buah kotak kecil yang berisi kancing-

kancing.

f. Membentuk kelompok siswa dengan cara membagi siswa dalam

delapan kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 5-6 siswa.

Kelompok bersifat heterogen, dibentuk berdasarkan nilai akademik

maupun jenis kelamin.

g. Membuat Lembar Kerja Siswa (LKS)

h. Membuat instrumen evaluasi yaitu: soal pretes dan postes berbentuk

pilihan ganda berjumlah 60 soal.  Selanjutnya soal diuji validitas dan

reliabilitasnya.  Dari 60 soal tersebut, 30 soal dipilih untuk digunakan

pada setiap pertemuan.

2. Pelaksanaan Penelitian

Mengadakan kegiatan pembelajaran menggunakan animasi multimedia

dengan menerapkan pembelajaran kooperatif tipe Kancing Gemerincing

untuk kelompok eksperimen dan tanpa animasi multimedia untuk

kelompok kontrol.  Penelitian ini direncanakan sebanyak tiga kali

pertemuan. Langkah-langkah pembelajarannya sebagai berikut:
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2.1 Kelompok Eksperimen

a. Pendahuluan

1. Guru memberikan pretes mengenai materi yang akan

disampaikan. Untuk setiap pertemuan materinya sebagai

berikut.  Pertemuan ke :

1)   Satu : Saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan,

2)   Dua : Kandungan zat yang terdapat dalam makanan,

3) Tiga : Gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan.

2. Guru membacakan Standar Kompetensi (SK), Kompetensi

Dasar (KD), dan indikator pembelajaran.

3. Guru memberikan pertanyaan motivasi kepada siswa. Untuk

pertemuan ke :

1) Satu : Seseorang memasukan makanan ke rongga mulut,

belum terjadi apapun pada makanan, kemudian dia

mengunyah makanan tersebut, maka makanan

hancur. Mengapa hal ini bisa terjadi?

2) Dua : Apa yang terjadi bila kalian tidak makan nasi?

3) Tiga : Apakah kalian pernah sakit perut bila makan

gorengan dengan banyak cuka? Kenapa hal ini bisa

terjadi?

4. Guru menggali pengetahuan awal siswa dengan mengajukan

pertanyaan, pada pertemuan ke :

1) Satu : Sebutkan alat-alat sistem pencernaan makananan

yang kalian ketahui!

2) Dua : Apa yang terkandung dalam nasi!
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3) Tiga : Sebutkan contoh kelainan sistem pencernaan yang

kalian ketahui?

b.   Kegiatan inti

1. Guru membagi siswa menjadi delapan kelompok heterogen

berdasarkan jenis kelamin dan nilai akademik, masing-

masing kelompok terdiri dari 5-6 siswa

2. Guru menyajikan VCD animasi multimedia pembelajaran

tentang :

1) Saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan (pertemuan 1),

2) Kandungan zat yang dalam makanan (pertemuan 2),

3) Gangguan dan kelainan sistem pencernaan (pertemuan 3)

3. Guru membagikan LKS tentang :

1) Saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan (pertemuan 1),

2) Kandungan zat yang dalam makanan (pertemuan 2),

3) Gangguan dan kelainan sistem pencernaan (pertemuan 3)

4. Guru menjelaskan metode pembelajaran menggunakan

teknik Kancing Gemerincing

5. Guru membagikan kancing-kancing pada semua kelompok,

setiap siswa mendapatkan 2 buah kancing

6. Guru membimbing siswa untuk mendiskusikan konsep

yang digali melalui LKS dengan teknik Kancing Gemerincing

7. Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah

didiskusikan

8. Guru mengintruksikan kepada siswa agar mengumpulkan

hasil diskusi kelompoknya
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c.  Penutup

1. Guru memberikan postes dengan soal yang sama dengan soal

pretes pada setiap pertemuan.

2. Menugaskan kepada siswa untuk mempelajari materi

berikutnya.

3. Guru memberikan Pekerjaan Rumah

2.2 Kelompok Kontrol

a.   Pendahuluan

1. Guru memberikan pretes mengenai materi yang akan

disampaikan. Untuk setiap pertemuan materinya sebagai

berikut.  Pertemuan ke :

1)   Satu : Saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan,

2)   Dua : Kandungan zat yang terdapat dalam makanan,

3) Tiga : Gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan.

2. Guru membacakan Standar Kompetensi (SK), Kompetensi

Dasar (KD), dan indikator pembelajaran.

5. Guru memberikan pertanyaan motivasi kepada siswa.  Untuk

pertemuan ke :

1)  Satu : Seseorang memasukan makanan ke rongga mulut,

belum terjadi apapun pada makanan, kemudian dia

mengunyah makanan tersebut, maka makanan

hancur. Mengapa hal ini bisa terjadi?

2)  Dua : Apa yang terjadi bila kalian tidak makan nasi?

3)  Tiga : Apakah kalian pernah sakit perut bila makan



30

gorengan dengan banyak cuka? Kenapa hal ini bisa

terjadi?

6. Guru menggali pengetahuan awal siswa dengan mengajukan

pertanyaan, pada pertemuan ke :

1)   Satu : Sebutkan alat-alat sistem pencernaan  makananan

yang kalian ketahui!

2)   Dua : Apa yang terkandung dalam nasi!

3)   Tiga : Sebutkan contoh kelainan sistem pencernaan yang

kalian ketahui?

b.   Kegiatan inti

1. Guru membagi siswa menjadi delapan kelompok heterogen

berdasarkan jenis kelamin dan nilai akademik, masing-

masing kelompok terdiri dari 5-6 siswa

2. Guru membagikan LKS tentang :

1) Saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan (pertemuan 1),

2) Kandungan zat yang dalam makanan (pertemuan 2),

3) Gangguan dan kelainan sistem pencernaan (pertemuan 3)

3. Guru menjelaskan metode pembelajaran menggunakan

teknik Kancing Gemerincing

4. Guru membagikan kancing-kancing pada semua kelompok,

setiap siswa mendapatkan 2 buah kancing

5. Guru membimbing siswa untuk mendiskusikan konsep

yang digali melalui LKS dengan teknik Kancing Gemerincing

6. Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah

didiskusikan
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7. Guru mengintruksikan kepada siswa agar mengumpulkan

hasil diskusi kelompoknya

c.  Penutup

1. Guru memberikan postes dengan soal yang sama dengan soal

pretes pada setiap pertemuan.

2. Menugaskan kepada siswa untuk mempelajari materi

berikutnya.

3. Guru memberikan Pekerjaan Rumah

E.  Jenis dan Teknik Pengambilan Data

Jenis dan teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Data

Data penelitian ini berupa data kuantitatif, yaitu penguasaan materi pokok

Sistem Pencernaan pada Manusia yang diperoleh dari nilai pretes dan

postes siswa.  Kemudian dihitung selisih antara nilai pretes dengan postes.

Selisih tersebut disebut sebagai N gain, lalu dianalisis secara statistik.

Untuk mendapatkan N gain pada setiap pertemuan menggunakan formula

Hake (dalam Loranz 2008:3) sebagai berikut:

N Gain =
YSkorMax

YX
x 100

Keterangan : X  = Nilai postes
Y  = Nilai pretes

2. Teknik Pengambilan Data

Pengambilan data dilakukan dengan pretes dan postes. Nilai pretes

diambil sebelum pembelajaran baik pada kelompok eksperimen maupun
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kelompok kontrol, sedangkan nilai postes diambil setelah pembelajaran

baik pada kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan.

Teknik analisis data menuntut uji persyaratan analisis. Uji persyaratan

analisis diperlukan guna mengetahui apakah analisis data untuk pengujian

hipotesis dapat dilanjutkan atau tidak. Uji prasyarat analisis berupa uji

normalitas data dan uji homogenitas data.

1. Uji Normalitas Data

a. Rumusan Hipotesis

Ho : Sampel berdistribusi normal
H1 : Sampel tidak berdistribusi normal

b. Kriteria Pengujian

 Terima H0 jika L0 < Ldaftar (Sudjana, 2005:467), maka

 Tolak Ho jika L0 >. Ldaftar

2. Kesamaan Dua Variansi

Apabila masing-masing data berdistribusi normal, maka dilanjutkan

dengan uji kesamaan dua variansi.

a. Rumusan Hipotesis

H0 : Kedua sampel mempunyai variansi sama
H1 : Kedua sampel mempunyai variansi berbeda

b. Kriteria Uji

 Terima H0 jika F < F (v1,v2) (Sudjana, 2005:250), maka
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 Tolak H0 jika F > F (v1,v2)

3. Pengujian Hipotesis

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

perbedaan dua rata-rata.

 Uji Kesamaan Dua Rata-rata

a. Rumusan Hipotesis

H0 = Rata-rata N gain kedua sampel sama
H1 = Rata-rata N gain kedua sampel tidak sama

H0 = Rata-rata pretes kedua sampel tidak berbeda secara signifikan
H1 = Rata-rata pretes kedua sampel berbeda secara signifikan

H0 = Rata-rata postes kedua sampel tidak berbeda secara signifikan
H1 = Rata-rata postes kedua sampel berbeda secara signifikan

b. Kriteria Uji

 Terima H0 jika t 1-1/2 < t < t 1-1/2 , (Sudjana, 2005:239), maka

 Tolak H0 jika t < -t 1- atau t > t 1-

b. Uji Perbedaan Dua Rata-rata N gain

1. Rumusan Hipotesis

H0 = rata-rata N gain pada kelompok eksperimen sama dengan
kelompok kontrol.

H1 = rata-rata N gain pada kelompok eksperimen lebih tinggi dari
kelompok kontrol.

2. Kriteria Uji :

 Terima H0 jika t < t 1- (Sudjana, 2005:243), maka

 Tolak H0 jika t > t 1-1/2


