
 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei tahun ajaran 2012/2013 di MTs 

Nurul Iman Sekincau Lampung Barat. 

 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII tahun pelajaran  

2012/2013 di MTs Nurul Iman Sekincau. Sampel dalam penelitian ini adalah 

kelas VII b sebagai kelompok eksperimen dengan model PBL dan kelas VII c 

sebagai kelas kontrol dengan pembelajaran menggunakan metode ceramah 

yang telah ditentukan menggunakan teknik cluster random sampling. Yang 

dimaksud dengan 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 pretest-posttest 

ekuivalen. Kelas eksperimen diberi perlakuan dengan model pembelajaran 

berbasis proyek , sedangkan kelas kontrol dengan menggunakan ceramah. 

Hasil pretes dan postes pada dua kelompok subyek dibandingkan. Sehingga 

struktur penelitiannya adalah sebagai berikut : 
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 Keterangan: I = kelas PBL; X = perlakuan eksperimen (dengan menggunakan 

model pembelajaran berbasis proyek);  II  =kelas kontrol; C = 

perlakuan kontrol (dengan menggunakan metode ceramah ); O1 = 

pretes; O2  = postes (modifikasi dari Riyanto, 2001: 43). 

 

Gambar 2.   Desain pretes-postes kelompok non- ekuivalen. 

 

 

D. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari dua tahap, yaitu prapenelitian dan pelaksanaan 

penelitian. Adapun langkah-langkah dar tahap tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Prapenelitian  

Kegiatan yang dilakukan pada prapenelitian adalah : 

a. Membuat dan menyampaikan surat izin penelitian ke sekolah.  

b. Mengadakan observasi kesekolah tempat diadakanya penelitian, untuk 

mendapatkan informasi tentang keadaan sekolah dan kelas yang akan 

diteliti. 

c. Menetapkan sampel penelitian untuk kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

d. Membuat perangkat pembelajaran yang terdiri dari silabus, Rencana 

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

e. Membuat instrumen evaluasi yaitu soal pretes-postes untuk mengukur 

penguasaan materi siswa. 

 

Kelompok  pretes   perlakuan  postes 

 
       I      O1        X    O2 

  

      II      O1        C     O2 
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f. Melakukan bimbingan kepada dosen pembimbing mengenai proposal 

penelitian. 

g. Membuat kelompok diskusi siswa yang bersifat heterogen dan setiap 

kelompok terdiri atas 6 orang. 

 

2. Pelaksanaan Penelitian 

Mengadakan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan model 

pembelajaran berbasis proyek untuk kelas eksperimen dan diskusi 

informarmatif  pada kelas kontrol. Penelitian ini direncanakan tiga kali 

pertemuan dengan mencakup beberapa kegiatan. 

a. Kelas eksperimen (Pembelajaran dengan model PBL) 

1. Pendahuluan  

a) Guru membuka pelajaran dengan salam dan mengecek kehadiran 

siswa. 

b) Memberikan pretest berupa soal Essay mengenai organisasi 

kehidupan. 

c) Guru membacakan standar kompetensi (SK) , kompetensi dasar 

(KD), dan indikator dari pembelajaran. 

d) Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok yang masing-masing 

kelompok terdiri atas 6 orang. 

e) Guru menjelaskan proses pembelajaran dengan menggunakan 

model PBL. 

f) Guru memberikan motivasi dengan memberikan pertanyaan. 

Pertemuan pertama “anak-anak, hari ini kita akan mempelajari 

tentang organisasi kehidupan, materi ini perlu dipelajari agar kalian 
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mengerti bahwa makhluk hidup memiliki struktur yang sangat 

terorganisasi mulai dari tingkat sel sampai bsa terbentuk 

organisme” ; pertemuan kedua ”masih ingatkah kalian mengenai 

tingkatan organisasi kehidupan? Hari ini kita akan membahas 

mengenai sel dan jaringan”; pertemuan ketiga “setelah membahas 

mengenai sel dan jaringan minggu lalu, taukah kalian tingkatan 

organisasi kehidupan selanjutnya? Hari ini kita akan membahas 

mengenai organ, sistem organ dan organisme”. 

 

g) Guru memberikan apersepsi dengan memberikan pertanyaan ke 

siswa. Pertemuan pertama “ Taukah kalian bahwa tubuh kita 

tersusun atas unsur-unsur kecil yang bergabung dan melakukan 

kerjasama?”; pertemuan kedua “pernahkah kalian melihat batu bata? 

Bagaimana bentuknya? Bagaimana jika batu bata tersebut menyatu? 

Apa yang terjadi? “; pertemuan ketiga:” pernahkah kalian 

memperhatikan kaki dan tangan kalian? Bagaimana kaki dan 

tangan bisa bergerak? Adakah yang membantu kaki sehingga bisa 

bergerak dengan leluasa?”. 

 

2. Inti pembelajaran 

a) Guru mengemukakan tema proyek yang akan dikerjakan siswa. 

b) Guru meminta perwakilan kelompok maju kedepan untuk 

mengambil undian topik proyek didalam toples undian. 

c) Guru membagikan lembar kerja siswa mengenai organisasi 

kehidupan. 
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d) Guru membimbing siswa memahami LKS dan mulai mengerjakan 

LKS dengan mengaitkan tema dengan mata pelajaran lain yang 

berhubungan. 

e) Guru membimbing setiap kelompok untuk merencanakan 

bagaimana melakukan kegiatan proyek. 

f) Guru dan siswa membuat kesepakatan mengenai proyek yang akan 

dilajankan dan menyepakati waktu yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan proyek. 

g) Siswa mempresentasikan proyeknya berupa galery secara 

bergiliran. 

 

3. Penutup 

a) Guru dan siswa sama-sama memberikan kesimpulan mengenai 

pembelajaran yang dilakukan disetiap pertemuannya. 

b) Guru memberikan tes akhir pada akhir pertemuan ketiga berupa  

soal Essay. 

 

b. Kelas kontrol (Pembelajaran dengan metode ceramah) 

1. Pendahuluan 

a) Guru membuka pelajaran dengan salam dan mengecek kehadiran 

siswa. 

b) Memberikan pretest berupa soal Essay mengenai organisasi 

kehidupan 

c) Guru membacakan standar kompetensi (SK) , kompetensi dasar 

(KD), dan indikator dari pembelajaran. 
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d) Guru memberikan motivasi. Pertemuan kesatu dengan 

menunjukkan gambar sel tumbuhan dan sel hewan, kemudian guru 

bertanya apakah perbedaannya?”. Pertemuan kedua dengan 

mengajukan pertanyaan kepada siswa pernahkah kalian mengamati 

jaringan tumbuhan dan jaringan pada hewan. Pertemuan ketiga 

dengan memanggil seorang siswa untuk berdiri di depan kelas, 

kemudian guru bertanya organ apa saja yang terdapat di tubuh 

siswa tersebut?”.  

e) Guru memberikan apersepsi dengan memberikan pertanyaan ke 

siswa. Pertemuan kesatu “Sebutkan macam macam organel sel?”. 

Pertemuan kedua  apa perbedaan jaringan hewan dengan 

tumbuhan?”. Pertemuan ketiga sebutkan organ organ pada 

manusia?. 

 

2. Inti pembelajaran 

Pada kelas kontrol, pembelajaran dilakukan dengan metode 

ceramah dimana guru menjelaskan materi mengenai organisasi 

kehidupan dan sel (pertemuan pertama),  jaringan dan organ 

(pertemuan kedua), dan sistem organ dan organisme (pertemuan 

ketiga). 

 

3. Penutup 

a) Guru dan sisiwa sama-sama memberikan kesimpulan mengenai 

pembelajaran yang dilakukan disetiap pertemuannya. 
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b) Guru memberikan tes akhir pada akhir pertemuan ketiga berupa 

soal pilihan jamak. 

 

E. Jenis dan Teknik Pengambilan Data 

1. Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitif, yaitu nilai 

tes awal dan tes akhir materi pokok organisasi kehidupan oleh siswa. 

Kemudian dihitung selisih antara nilai pretes dan postes, sehingga 

diperoleh skor N- gain. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

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

awal diadakan pada awal pertemuan pertama dan tes akhir dilakukan pada 

akhir pertamuan ketiga. Tes awal dan tes akhir diberikan pada siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dengan bentuk dan jumlah soal yang sama. 

Bentuk soal adalah soal essay.  

 

F.  Teknik Analisis Data  

Berdasarkan desain penelitian dan jenis data yang dikumpulkan, maka analisis 

yang dilakukan terdiri dari dua tahap, yaitu uji t dan uji hipotesis. Langkah-

langkah pengujiannya sebagai berikut: 

1. Menghitung Skor Gain  

Untuk mendapat  N-gain yakni dengan menggunakan rumus sebagai  

berikut : 
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               X – Y   

     Skor Maksimum -Y 

 

          Keterangan : X = Nilai tes akhir 

    Y = Nilai tes awal (dalam Sudijono, 1996: 215) 

2. Uji Normalitas Data 

 Uji normalitas data dilakukan menggunakan program SPSS versi 17.  

a. Hipotesis 

    Ho: Sampel berdistribusi normal 

           H1: Sampel tidak berdistribusi normal 

b. Kriteria Pengujian 

  Terima Ho jika p-value > 0,05, tolak Ho untuk harga yang lainnya 

(Rusman, 2008: 62) 

 

3. Kesamaan Dua Varians 

 Apabila masing-masing data berdistribusi normal, maka dilanjutkan 

dengan uji kesamaan dua varian dengan menggunakan program SPSS 17  

a. Hipotesis 

 H0: 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: 13).  

 

      N-gain     = X  100 
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4. 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 skor gain kedua sampel sama 

H1 = Rata-rata skor gain kedua sampel tidak sama 

2) Kreteria Uji 

 Jika –ttabel < thitung < ttabel, maka H0 diterima 

 Jika thitung < -ttabel atau thitung > ttabel, maka H0 ditolak, Dengan 

dk = n1 + n2 – 2 (Pratisto, 2004: 13).  

b. Uji Perbedaan Dua Rata-rata 

1) Hipotesis 

 H0 = rata-rata skor gain pada kelas eksperimen 1 sama dengan 

kelas eksperimen 2.  

 H1 = rata-rata skor gain pada kelas eksperimen 1 lebih tinggi 

dari kelas eksperimen 2.   

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: 10) 

 

 

 


