
 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian  

 

Penelitian telah dilaksanakan pada bulan November 2009 di SMA Negeri 4 

Bandar Lampung. 

B. Populasi dan Sampel 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X Semester Ganjil 

Tahun Pelajaran 2008/2009 SMA Negeri 4 Bandar Lampung. Sampel dalam 

penelitian ini adalah siswa-siswi kelas X6 dengan jumlah 39 siswa sebagai  

kelas eksperimen dan siswa-siswi kelas X4 dengan jumlah 38 siswa sebagai  

kelas kontrol yang diambil dengan teknik cluster random sampling. 

 

C. Desain Penelitian 

 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain pretes-postes tak 

ekuivalen.  Kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen menggunakan 

kelas yang ada. Kelas eksperimen di beri perlakuan  dengan pembelajaran 

kooperatif kancing gemerincing, sedangkan kelas kontrol menggunakan 

pembelajaran diskusi. Hasil pretes dan postes pada kedua subyek 

dibandingkan.  Sehingga struktur desainnya adalah sebagai berikut: 
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 I. Desain Kognitif 

 

                        

 

 

      Gambar 2.  Desain pretest-post test tak ekuivalen (dikutip dari Riyanto, 2001    

                         :43) 

 

Keterangan :  I    =  Kelompok eksperimen, kelas pembelajaran kooperatif  

  kancing gemerincing  

II   =  Kelompok kontrol, tanpa pembelajaran kooperatif kancing 

  gemerincing 

O1 =   Pretes  

O2 =  Postes    

X   =  Perlakuan eksperimen  

C   =  Kontrol 

  

II. Desain Afektif dan Psikomotor 

  

 

  

 

 

Gambar 3. Desain Afektif dan Psikomotor (dikutip dari Risa 

Yuliatiningsih,2009:19)  

 

Keterangan : X  =  Kelompok eksperimen, kelas pembelajaran kooperatif  

kancing gemerincing 

C  =  Kelompok kontrol,tanpa pembelajaran kooperatif kancing  

gemerincing 

O  =  Postes 

 

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 

I     O1       X     O2 

II    O1       C     O2 

  I           X       O 

  II         C       O 
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b. Mengadakan observasi ke sekolah tempat diadakannya penelitian, 

untuk mendapatkan informasi tentang keadaan kelas yang akan diteliti. 

c. Menetapkan sampel penelitian untuk kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

d. Membuat perangkat pembelajaran yang terdiri dari Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kerja Siswa (LKS). 

e. Membuat instrumen evaluasi yaitu soal pretes/postes berupa soal 

pilihan jamak untuk setiap pertemuan. 

 

     2.   Pelaksanaan Penelitian 

Mengadakan kegiatan pembelajaran dengan langkah-langkah 

pembelajarannya sebagai berikut: 

1.  Kelas Eksperimen (menggunakan model pembelajaran kooperatif 

kancing gemerincing) 

 a)  Pendahuluan 

1. Guru memberikan pretes berupa soal pilihan jamak tentang 

Jamur Zygomycota (Pertemuan I) ; Jamur Ascomycota 

(Pertemuan II) ; Jamur Basidyomycota dan Jamur 

Deuteromycota (Pertemuan III) ; Guru membacakan Standar 

Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), dan indikator 

pembelajaran. 
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2. Guru menjelaskan langkah-langkah model pembelajaran 

kooperatif kancing gemerincing yang akan digunakan dalam 

proses pembelajaran. 

b). Kegiatan inti 

1.   Guru membagi siswa kedalam 7 kelompok heterogen, 1 siswa 

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

dengan nilai rendah. Masing-masing kelompok terdiri dari 5-6 

orang  yang heterogen, dan guru membagikan 1 buah kancing 

pada setiap siswa. 

 2. Guru menggali pengetahuan awal siswa dengan beberapa 

pertanyaan : Apa yang kamu ketahui tentang jamur? Apakah 

jamur dapat menguntungkan bagi kehidupan manusia? 

Sebutkan salah satu contohnya?” (Pertemuan I); mengajukan 

pertanyaan “ Apakah tempe terbuat dari jamur? Jamur apa yang 

terdapat pada tempe? Bagaimana cara pembuatannya?” 

(Pertemuan II) “mengajukan pertanyaan ” Siapa diantara 

kalian yang mempunyai penyakit kulit? Apakah penyakit kulit 

tersebut disebabkan oleh jamur? Sebutkan beberapa contoh dari 

penyakit kulit tersebut? Bagaimana cara penularannya?” 

(Pertemuan III). Setiap siswa yang menjawab pertanyaan guru 

wajib menyerahkan kancing.  

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

penuntun praktikum kepada setiap siswa dan membimbingnya 
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untuk melakukan kegiatan praktikum. Pada fase ini terjadi kerja 

sama antara anggota kelompok, pemahaman tiap anggota 

kelompok dalam memahami materi pembelajaran akan menjadi 

tanggung jawab individu. Siswa dapat meminta bantuan teman 

satu kelompok atau guru jika mengalami kesulitan 

 4. Setelah melakukan praktikum, guru membimbing siswa untuk 

menemukan suatu konsep dengan cara menanyakan soal-soal 

yang terdapat pada LKS (Lembar Kerja Siswa) dengan disertai 

teknik kancing gemerincing. 

 5. Guru membantu menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang 

telah dilakukan. 

c).  Penutup   

Guru mengadakan tes akhir (post test) berupa soal pilihan jamak 

tentang Jamur Zygomycota (Pertemuan I) ; Jamur Acsomycota 

(Pertemuan II) ; Jamur Basidyomicota dan Jamur Deuteromycota. 

 

2. Kelas Kontrol (tanpa menggunakan model pembelajaran 

kooperatif kancing gemerincing) 

a)  Pendahuluan 

1. Guru memberikan pretes berupa soal pilihan jamak tentang 

Jamur Zygomycota (Pertemuan I) ; Jamur Ascomycota 

(Pertemuan II) ; Jamur Basidyomycota dan Jamur 

Deuteromycota (Pertemuan III) ; Guru membacakan Standar 
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Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), dan indikator 

pembelajaran. 

b). Kegiatan inti 

1.   Guru membagi siswa kedalam 7 kelompok heterogen, 1 siswa 

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

dengan nilai rendah. Masing-masing kelompok terdiri dari 5-6 

orang  yang heterogen, dan guru membagikan 1 buah kancing 

pada setiap siswa. 

 2. Guru menggali pengetahuan awal siswa dengan beberapa 

pertanyaan : Apa yang kamu ketahui tentang jamur? Apakah 

jamur dapat menguntungkan bagi kehidupan manusia? 

Sebutkan salah satu contohnya?” (Pertemuan I); mengajukan 

pertanyaan “ Apakah tempe terbuat dari jamur? Jamur apa yang 

terdapat pada tempe? Bagaimana cara pembuatannya?” 

(Pertemuan II) “mengajukan pertanyaan ” Siapa diantara 

kalian yang mempunyai penyakit kulit? Apakah penyakit kulit 

tersebut disebabkan oleh jamur? Sebutkan beberapa contoh dari 

penyakit kulit tersebut? Bagaimana cara penularannya?” 

(Pertemuan III). Setiap siswa yang menjawab pertanyaan guru 

wajib menyerahkan kancing.  

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

penuntun praktikum kepada setiap siswa. Pada fase ini terjadi 

kerja sama antara anggota kelompok, pemahaman tiap anggota 
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kelompok dalam memahami materi pembelajaran akan menjadi 

tanggung jawab kelompok.  

 4. Setelah melakukan praktikum, guru menanyakan soal-soal 

yang terdapat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

pada LKS (Lembar Kerja Siswa). 

 5. Guru membantu menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang 

telah dilakukan. 

c).  Penutup   

Guru mengadakan tes akhir (post test) berupa soal pilihan jamak 

tentang Jamur Zygomycota (Pertemuan I) ; Jamur Acsomycota 

(Pertemuan II) ; Jamur Basidyomicota dan Jamur Deuteromycota. 

 

E. Jenis Data dan Teknik Pengambilan Data 

 

Data penelitian berupa data kuantitatif (hasil belajar) yang diperoleh dari : 

a. Data Kognitif 

Data kognitif siswa berupa pengetahuan siswa yang diambil dengan 

memberikan pretes dan postes dalam setiap kali pertemuan, soal  

diberikan dalam bentuk pilihan jamak. Kemudian dihitung selisih antara 

nilai pretes dengan postes.  Selisih tersebut disebut sebagai skor gain, lalu 

dianalisis secara statistik.  Untuk mendapatkan skor gain pada setiap 

pertemuan menggunakan formula Rulon (Loranz, 2008:3) sebagai berikut: 

Skor gain = 100
XZ

XY





 

Keterangan : X = nilai pretes 
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  Y = nilai postes 

  Z = score maksimal 

 

Data berupa nilai pretes dan postes diambil pada setiap pertemuan.  Nilai 

pretes diambil sebelum pembelajaran, sedangkan nilai post test diambil 

setelah pembelajaran baik pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol.  

Bentuk soal yang diberikan adalah berupa soal pilihan jamak (PJ), dengan 

jumlah sebanyak 10 soal pada setiap pertemuan. 

Nilai kognitif diperoleh dari nilai pretes dan postes, tabel penilaiannya 

adalah : 

No. Nama Siswa Pertmuan 1 Pertemua 2 Pertemuan 3 

Xi Pre Post SG Pre Post SG Pre Post SG 

1.           
 

2.           
 

3.           
 

4.           
 

5.           
 

6.           
 

 

Keterangan : SG(P1P2P3) = SGP1+SGP2+SGP3 

                   3 

Jadi score gain dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga 

dijumlahkan menjadi satu kemudian jumlah dari keseluruhan tersebut 

dibagi tiga sehingga didapat nilai rata-rata. 

 

b. Data afektif 

Data afektif siswa diambil dengan menggunakan lembar observasi   

afektif. Aspek yang dinilai meliputi : kesopanan, kedisiplinan, keaktifan, 

dan kerajinan. Pengukurannya menggunakan skala Likert 

 (Anonim
b)

, 2003:21). 
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Sedangkan nilai afektif diperoleh dari lembar observasi sikap yang akan 

diamati, berupa : 

a. Kesopanan, adapun rubrik dari indikator ini antara lain: 

 Mengangkat tangan terlebih dahulu sebelum memberikan 

          jawaban kepada guru 

 Berpakaian rapi 

 Tepat waktu dalam mengumpulkan LKS 

 Taat pada kesepakatan yang dibuat 

 

b. Kemampuan mengemukakan pendapat, adapun rubrik dari indikator 

ini antara lain: 

 Ketepatan penggunaan bahasa 

 Kejelasan maksud dan tujuan 

 Ketepatan cara mengemukakan pendapat 

 Keberanian dalam mengemukakan pendapat 

 

c. Kemampuan bekerjasama dengan teman, adapun rubrik dari indikator 

ini antara lain: 

 Saling membantu antar anggota kelompok 

 Kekompakan dengan kelompok 

 Tidak mementingkan diri sendiri  

 

d. Tanggung jawab, adapun rubrik dari indikator ini antara lain: 

 Mengembalikan alat pada tempatnya 
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 Hati-hati dalam menggunakan alat 

 Membersihkan alat setelah menggunakannya 

 Menyimpan alat dengan rapi setelah menggunakannya 

 

  Tabel Pengamatan Aspek Afektif 

No Nama Siswa Aspek yang diamati Total 

nilai A B C D 

1.       

2.       

3.       

 

c. Data psikomotor  

Data psikomotor siswa diambil menggunakan lembar observasi  

psikomotorik, berupa aspek psikomotor yang dinilai dari kecakapan dalam 

mengerjakan lembar kerja kelompok pengukuannya menggunakan skala 

Likert (Anonim
c)

, 2003:16). 

Sedangkan nilai psikomotor diperoleh dari lembar observasi sikap yang 

akan diamati, berupa : 

a. Menyusun dan menggunakan alat, adapun rubrik dari indikator ini 

antara lain: 

 Ketepatan menyusun alat 

 Ketepatan cara memegang alat 

 Ketepatan dalam menggunakan alat 

 

b. Melakukan pengamatan, adapun rubrik dari indikator ini antara lain: 

 Cara pengamatan tepat 

 Membaca hasil pengamatan dengan tepat 
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 Pengamatan dengan menggunakan panca indra 

 Menggambar hasil pengamatan 

 

c. Mencatat data dan menganalisisnya, adapun rubrik dari indikator ini 

antara lain: 

 Ketepatan memasukkan data kedalam tabel 

 Ketepatan penggunaan nama latin 

 Terampil menyelesaikan masalah yang diberikan 

 

d. Melakukan dengan prosedur, adapun rubrik dari indikator ini antara 

lain: 

 Melakukan diskusi sesuai dengan kelompknya 

 Menjawab LKS sesuai dengan perintah yang terdapat di LKS 

 Mengajukan pertanyaan yang tidak menyimpang dengan materi 

pembelajaran 

F. Teknik Analisis Data 

 

Data penelitian ini dianalisis menggunakan uji t, adapun langkah-langkahnya 

sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas Data 

 Uji normalitas data dilakukan menggunakan uji Lilliefors, dengan langkah-  

 langkah sebagai berikut: 

a. Merumuskan Hipotesis 

Ho : Sampel berdistribusi normal 

H1  : Sampel tidak berdistribusi normal 
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b. Menentukan nilai  rata-rata 

                         ∑ Xi 

           X     =    

                         N 

  Keterangan:     N  = Jumlah siswa  

 Xi = Nilai siswa 

X  = Nilai rata-rata 

c. Menentukan nilai simpangan baku (S) 

        n∑ Xi² - (∑ Xi) ² 

 S²  = 

   n (n – 1) 

 

        Keterangan :  S = Simpangan baku 

       n = Banyaknya data 

d.   Membuat tabel seperti berikut: 

Xi Zi F(Zi) S(Zi) F(Zi) – S(Zi) 

     

 

        Xi = data disusun dari yang terkecil hingga yang terbesar 

 
S

XXi
Zi


  

        Dari F(Zi) – S(Zi) diperoleh harga Lo yaitu dengan mengambil harga   

        yang terbesar. 

e. Kriteria Pengujian  

Terima Ho Jika L0 < Ltabel , tolak Ho untuk harga yang lainnya 

(Sudjana, 2002:466).  

2.  Kesamaan Dua Varians  

  Apabila masing masing data berdistribusi normal, maka dilanjutkan dengan uji 

kesamaan dua varian dengan menggunakan program SPSS 12.  
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a.   Hipotesis  

Ho : Kedua sampel mempunyai varians sama  

H1   : Kedua sampel mempunyai varians berbeda 

b.  Kriteria Uji  

- Jika F hitung < F tabel atau probabilitasnya > 0,05 maka Ho diterima 

- Jika F hitung > F tabel atau probabilitasnya < 0,05 maka Ho ditolak 

      (Pratisto, 2004:4) 

3.  Pengujian Hipotesis  

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

2 rata-rata dengan menggunakan program SPSS 12. 

a.  Uji Kesamaan Dua Rata-rata  

1. Hipotesis 

 H0 = Rata-rata skor gain kedua sampel sama 

 H1 = Rata-rata skor gain 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,   

2004:4) 

b. Uji Perbedaan dua Rata-rata  

1. Hipotesis  

H0 = rata-rata skor gain pada kelas eksperimen sama dengan kelas kontrol. 

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

 kontrol. 

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, 2004:4). 
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