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III. METODE PENELITIAN 

 

A.  Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian inidilaksanakan di SMA NEGERI I Sidomulyo  pada semester 

genaptahun pelajaran 2012/2013. Waktu penelitian pada bulan Februari 2012 

 

B. Populasi dan Sampel 

 

1. Populasi dalam penelitian ini berhubungan dengan sumber data yang 

digunakan dalam penelitian itu sendiri. Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah peserta didik kelas X di SMA Negeri 01 Sidomulyo. 

2. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas X2 sebagai kelas 

eksperimen dan kelas X3 sebagai kelas kontrol yang telah dipilih secara 

acak (cluster randomsampling). Cluster random sampling adalah populasi 

tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-

kelompok individu atau cluster misalnya kelas sebagai cluster (Margono, 

2005:127). 

  

C. Desain Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan desain pretest-postest 

kelompok non ekuivalen. Pada desain penelitian ini kelompok eksperimen 
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(X.2) diberi perlakuan penggunaan metode  pembelajaran Quantum Learning 

dan kelompok kontrol (X.3) menggunakan metode diskusi. Pada kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol mendapat tes awal dan tes akhir. Struktur 

desainnya sebagai berikut: 

 

Kelompok tesawal     perlakuan  tesakhir 

   X2 O1                        X                           O2 

X3 O1                            C                           O2 

 

 

      Gambar 1. Desain pretes-postes kelompok non- ekuivalen.  

; X3=  kelas eksperimen; C = perlakuan eksperimen dengan metode 

QL ; O1  =  tesawal; O2  = tesakhir (modifikasi dari Riyanto, 

2001:43 Keterangan: X2= kelas kontrol; X = perlakuan dengan 

metode diskusi). 

 

D. Prosedur Penelitian 

 

Penelitian ini terdiri dari dua tahap, yaitu pra penelitian dan pelaksanaan 

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

1. Pra Penelitian 

Kegiatan yang dilakukan pada pra penelitian sebagai berikut : 

a. Membuat surat izin penelitian pendahuluan ke fakultas untuk observasi 

ke sekolah. 

b. Mengadakan observasi ke sekolah tempat di adakannya penelitian untuk 

mendapatkan informasi tentang kelas yang akan diteliti. 

c. Menetapkansampelpenelitianuntukkelas kontroldankelaseksperimen. 
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d. Membuat perangkat pembelajaran yang terdiri dari Silabus, Rencana 

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

e. Membuat instrumen penelitian yang terdiri dari  tes awal dan tes akhir. 

f. Membuat lembar observasi kegiatan belajar mengajar berupa lembar 

observasi aktivitas siswa dan catatan lapangan. 

g. Membentukkelompokdiskusipadakeduakelaseksperimendankelaskontrol 

yang bersifatheterogenberdasarkannilaiakademiksiswa, 2 

siswadengannilaitinggi, 1 siswadengannilaisedang, dan2siswadengannilai 

yang rendah.  Setiapkelompokterdiridari5 orang siswa (Lie, 2004 : 42).  

Nilaidiperolehdaridokumentasipada guru kelas. 

 

2. Pelaksanaan Penelitian 

 

Mengadakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode 

Quantum Learning dan menggunakan metode diskusi untuk kelas kontrol.  

Penelitian ini direncanakan sebanyak dua kali pertemuan. 

 Kelas eksperimen dengan menggunakan metode Quantum Learning. 

a. Pendahuluan  

1. Guru memberikan tes awal berupa soal pilihan jamak(pertemuan 1). 

2. Guru membacakan standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), 

dan indikator pembelajaran. Guru menggali pengetahuan awal siswa 

(apersepsi) dengan memberikan  pertanyaan (Pertemuan I) : 

”Pernahkah kamu melihat sampah yang berserakan di lingkunganmu? 

Apa yang terjadi jika sampah tersebut berserakan? Bisakah sampah 
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tersebut dimanfaatkan oleh kita? “ (Pertemuan II): Berapa macam 

sampahkah yang dapat kita manfaatkan?  

3. Guru memberikan  motivasi dengan cara mengajukan pertanyaan: 

(Pertemuan I) :  ”Siswa diberikan  penegasan bahwa sebagian sampah 

yang ada disekitar kita dapat kita manfaatkan. Hal ini dapat terbukti 

bahwa plastic dapat didaur ulang kembali menjadi bahan pembungkus 

untuk sebagai keperluan contoh botol sampo,botol minuman dan masih 

banyak lg produknnya. (Pertemuan II):  :”Siswa diberi penegasan 

bahwa limbah tersebut dapat di daur ulang dan memiliki produk hasil 

dari daur ulang tersebut cotohnya kertas,gelas,alumunium,baja dan 

plastik . 

4. Guru menyajikan materi sebagai pengantar. Pertemuan pertama 

membahas tujuan dan langkah langkah daur ulang limbah . Pertemuan  

kedua membahaslimbah yang dapat didaur ulang dan hasil produknya 

dan membuat produk  daur ulang. 

 

 

b. Kegiatan inti 

1. Guru menempatkan siswa ke dalam 5 kelompok, masing-masing 

kelompok terdiri dari 4-5 siswa. 

2. Guru menunjukkan/memperlihatkan musik dan menyampaikan 

materi yang berkaitan dengan materi pokok limbah(pertemuan I), 

tujuan daur ulang dan langkah langkah daur ulang(pertemuan II), 

limbah yang dapat didaur ulang dan produk hasilnya. 



34 
 

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

pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi limbah; 

(pertemuan I), tujuan daur ulang dan langkah langkah daur ulang; 

(pertemuan II), limbah yang dpat didaur ulang dan produk hasilnya. 

4. Guru memberikan petunjuk kepada siswa mengenai cara 

mengerjakan LKS. 

5. Guru menunjuk/memanggil siswa mempresentasikan hasil 

belajarnya secara bergantian . 

6. Guru menanyakan alasan atau dasar mengapa harus ada 

musik,poster,gambar-gambar, dan lingkungan yang nyaman pada 

proses belajar. 

7. Dari alasan tersebut guru memulai menanamkan konsep/materi 

sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. 

8. Guru mengarahkan siswa untuk  membuat kesimpulan/rangkuman 

yaitu membuat Mid Mapping dari kegiatan pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

 

c.  Penutup 

1. Guru bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan dari kegiatan 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

2. Memberi kesempatan pada siswa untuk bertanya mengenai materi 

yang belum dipahami. 

3. Guru meminta salah satu siswa untuk membuat kesimpulan dari materi 

yang telah dibahas. 

4. Guru memberikan tes akhir pada pertemuan kedua. 
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Kelas kontrol menggunakan metode diskusi 

 

Pendahuluan 

1. Guru memberikan tes awal berupa soal pilihan jamak. 

2. Guru membacakan standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), 

dan indikator pembelajaran.  

3. Guru memberikan  motivasi dengan cara mengajukan pertanyaan: 

(Pertemuan I) :  ”Siswa diberikan  penegasan bahwa sebagian sampah 

yang ada disekitar kita dapat kita manfaatkan. Hal ini dapat terbukti 

bahwa plastik dapat didaur ulang kembali menjadi bahan pembungkus 

untuk sebagai keperluan contoh botol sampo,botol minuman dan masih 

banyak lagi produknnya. (Pertemuan II) :”Siswa diberi penegasan 

bahwa limbah tersebut dapat di daur ulang dan memiliki produk hasil 

dari daur ulang tersebut cotohnya kertas,gelas,alumunium,baja dan 

plastik 

4. Guru menyajikan materi sebagai pengantar. Pertemuan pertama 

membahas tujuan dan langkah-langkah daur ulang limbah . Pertemuan  

kedua membahaslimbah yang dapat didaur ulang dan hasil produknya 

dan membuat produk-produk daur ulang. 

 

a. KegiatanInti 

1. Guru menempatkan siswa ke dalam 5 kelompok, masing-masing 

kelompok terdiri dari 4-5 siswa. 

2. Guru menjelaskan dan menyampaikan materiyang berhubungan 

dengan materi pokok daur ulang limbah,(pertemuan 1),tujuan dan 
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langkah langkah daur ulang,(pertemuan 2),limbah yang dapat didaur 

ulang dan produk hasilnya. 

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

pertanyaan yang berkaitan dengan daur ulang limbah; (pertemuan I), 

tujuan dan langkah-langkah daur ulang(pertemuan II), limbah yang 

dapat didaur ulang dan produk hasilnya. 

4. Guru meminta siswa mencari informasi yang dibutuhkan untuk 

menjawab LKS melalui buku biologi yang telah tersedia. 

5. Guru memanggil beberapa siswa untuk maju mempresentasikan hasil 

Belajar. 

6. Guru membahas (mengevaluasi) masalah-masalah yang ada di dalam 

LKS yang belum dapat dipecahkan oleh siswa. 

 

 

b. Penutup 

1. Memberi kesempatan pada siswa untuk bertanya mengenai konsep 

yang belum dipahami. 

2. Guru meminta salah satu siswa untuk membuat kesimpulan dari materi 

yang telah dibahas. 

3. Guru memberikan tes akhirpadapertemuankedua. 
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E. Jenis dan Teknik Pengambilan Data 

 

1. Jenis Data         

  

Jenis data hasil belajar berupa data kuantitatif yang diperolehdari nilai tes 

awal dan tes akhir pada materi pokok daur ulang limbah. 

 

2. Teknik Pengambilan Data 

 

Teknik pengambilan data pada penelitian ini adalah: 

 Hasil Belajar 

 Data dalam penelitian ini diperoleh melalui tes awal dan tesakhir.  

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

pertemuan II. Tesawal dan tes akhir dilakukan pada kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol dengan bentuk dan jumlah soal yang sama. Bentuk 

soal adalah soal uraian. Tesawal yang diberikan pada awal pertemuan I, 

mempunyai bentuk dan jumlah yang sama dengan tes akhir yang diberikan 

di akhir pertemuan II.  

 

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 17. Untuk mendapat  N-gain yakni dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

Data penelitian kantitatif berupa nilai pretes, postes, dan skor N-gain. 

Untuk mendapatkan skor N-gain menggunakan rumus Hake (1999:1) 
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yaitu:   

  

 Keterangan: Spost = skor postes; Spre = skor pretes; Smax = skor maksimum 

Dengan kriteria: 

 Tinggi jika N- Gain> 0,7 

 Sedang jika 0,7 > N- Gain> 0,3 

 Rendah jika N- Gain < 0,3 

 

3. Teknik Analisis Data 

a. Hasil Belajar 

 

1. Uji normalitas data 

Uji normalitas data dihitung menggunakan uji Lilliefors dengan 

menggunakan softwere SPSS 17. 

a. Rumusan hipotesis 

H0 = Data berdistribusi normal 

H1 = Data tidak berdistribusi normal 

b. Kriteria pengujian 

Terima H0 jika Lhitung < Ltabel atau p-value > 0,05, tolak H0 untuk 

harga yang lainnya (Sudjana, 2005:466). 
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2. Uji kesamaan dua varians 

Apabila masing masing data berdistribusi normal, maka dilanjutkan 

dengan uji kesamaan dua varians dengan menggunakan program 

SPSS 17. 

a.   Rumusan Hipotesis  

H0 = Kedua data mempunyai varians yang sama 

H1 = Kedua data mempunyai varians berbeda 

b.  Kriteria Uji  

- Jika F hitung < F tabel atau probabilitasnya > 0,05 maka H0 diterima 

- Jika F hitung> F tabel atau probabilitasnya < 0,05 maka H0 ditolak 

(Pratisto, 2004:18). 

 

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 

2)  Kriteria Uji  

- Jika –t tabel< t hitung< t tabel, maka H0diterima 

- Jika t hitung< -t tabel atau t hitung> t tabel maka H0ditolak  

  (Pratisto, 2004:18) 
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b. Uji Perbedaan Dua Rata-rata 

1)  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 :  

- Jika –t tabel < t hitung< t tabel, maka H0 diterima 

- Jika t hitung< -t tabel atau t hitung> t tabel, maka H0 ditolak 

  (Pratisto, 2004:12). 

 


