
 

 

 

 

  

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada Mei-Juni 2013 semester genap tahun 

pelajaran 2012/2013, di SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung.  

 

B. Populasi dan Sampel 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII semester genap  

SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung tahun pelajaran 2012/2013 yang 

terdiri atas enam kelas.  Sampel dalam penelitian ini adalah kelas VIID 

(sebagai kelas kontrol) dan kelas VIIE (sebagai kelas eksperimen) yang dipilih 

dengan teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang 

disesuaikan dengan tujuan penelitian (Nawawi, 2005:  157). 

 

C. Desain Penelitian 

 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain pretest-posttest non 

equivalen. Pada kelas eksperimen diberi perlakuan dengan menggunakan 

model pembelajaran examples non examples, sedangkan pada kelas kontrol 

menggunakan pembelajaran ceramah. Hasil pretes dan postes pada kelas 

kontrol dan eksperimen dibandingkan. Sampel mendapatkan penilaian sebagai 

hasil belajar kognitif. 
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Struktur desain penelitian yang digunakan sebagai berikut: 

       Kelompok  pretes    perlakuan  postes 

     I    O1         X      O2 

    II    O1         C      O2 

       

  Keterangan: I= kelas eksperimen; II = kelas kontrol; X= perlakuan     

  pada kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran examples non   

  examples; C= perlakuan pada kelas kontrol menggunakan pembelajaran   

  ceramah; O1= pretes; O2= postes. 

  

 Gambar 2. Desain penelitian pretest posttest non equivalen 

             (dimodifikasi dari Riyanto, 2001: 43). 

 

 

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 sebagai berikut: 

a. Membuat surat izin penelitian pendahuluan ke sekolah tempat 

diadakannya penelitian. 

b. Mengadakan observasi ke sekolah tempat diadakannya penelitian, 

untuk menggali informasi sehingga dapat dirumuskan permasalahan. 

c. Menetapkan populasi dan sampel penelitian.  

d. Mengumpulkan data-data yang dapat digunakan dalam membuat 

proposal penelitian. 

e. Membuat instrumen penelitian seperti silabus, RPP, pretes-postes 

lengkap dengan kisi-kisi untuk menilai hasil belajar kognitif siswa, 
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angket (kuesioner), lembar catatan lapangan untuk menilai sikap peduli 

lingkungan oleh siswa.  

 

2. Pelaksanaan Penelitian 

 

Kegiatan penelitian dilaksanakan dengan menerapkan model pembelajaran 

examples non examples untuk kelas eksperimen dan pembelajaran ceramah 

untuk kelas kontrol. Pretes dilaksanakan di luar jam pelajaran, sedangkan 

postes dilaksanakan pada kegiatan penutup pertemuan II. Pengisian angket 

dan wawancara dilaksanakan di luar jam pelajaran. Penelitian ini 

dilaksanakan sebanyak dua kali pertemuan dengan langkah-langkah 

pembelajaran sebagai berikut: 

Kelas Eksperimen (Model Examples Non Examples) 

Kegiatan Pendahuluan 

Pertemuan I:  

1) Melakukan apersepsi, ”Pada pembelajaran sebelumnya kalian telah 

belajar mengenai kepadatan populasi yang berpengaruh pada lingkungan. 

Jumlah penduduk yang semakin banyak berdampak pada meningkatnya 

permintaan akan kebutuhan sandang, pangan, bahkan papan. Menurut 

kalian apakah dampak dari konsumsi kebutuhan- kebutuhan tersebut? Ya, 

benar! Dari konsumi kebutuhan-kebutuhan tersebut dihasilkan sampah 

dan limbah yang tidak dipungkuri menyebabkan lingkungan sekitar kita 

menjadi tercemar. Kemudian, apa yang kalian rasakan ketika menghirup 

asap rokok? Sesak bukan? Kita ketahui bahwa dalam asap rokok terdapat 

bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan? Nah, untuk itu diperlukan 
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peran kita sebagai manusia dalam pengelolaan lingkungan untuk 

mengatasi pencemaran lingkungan. 

2) Guru memotivasi siswa, “Dengan mengikuti kegiatan pembelajaran hari 

ini, ibu berharap kalian ke depannya dapat mengaplikasikan peran dalam 

pengelolaan lingkungan untuk mengatasi pencemaran lingkungan. 

Pertemuan II: 

1) Melakukan apersepsi, “Apakah kalian pernah mendengar berita  

mengenai penebangan hutan secara liar?” Ibu yakin kalian semua pasti 

pernah mendengar berita tersebut. Lalu, apakah kalian mengetahui 

dampak dari penebangan hutan tersebut? Dampak penebangan hutan 

antara lain erosi dan banjir. Nah, hari ini kita akan mempelajari peran 

manusia dalam pengelolaan lingkungan untuk mengatasi kerusakan 

lingkungan contohnya dalam mengatasi penebangan hutan.” 

2) Guru memotivasi siswa, “Dengan mempelajari materi pembelajaran ini, 

ibu berharap kita semua ke depannya dapat mengaplikasikan peran dalam 

pengelolaan lingkungan untuk mengatasi kerusakan lingkungan. 

 

Kegiatan Inti 

Pertemuan I dan II: 

1) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok oleh guru, masing-masing 

kelompok terdiri tiga sampai empat orang siswa. 

2) Guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan 

pembelajaran/KD. 

3) Guru menempelkan gambar di papan tulis, ditayangkan melalui OHP 

atau LCD proyektor melalui komputer/laptop. Namun, untuk 
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memudahkan, gambar-gambar yang relevan dengan tujuan pembelajaran 

langsung disertakan dalam lembar kerja kelompok. 

4) Guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan kepada para siswa 

untuk memperhatikan dan menganalisa gambar. 

5) Melalui diskusi kelompok tiga sampai empat orang siswa, hasil diskusi 

dari analisa gambar tersebut dicatat pada lembar kerja. 

6) Tiap kelompok diberi kesempatan membacakan lembar kerja/hasil 

diskusinya. 

7) Mulai dari komentar/hasil diskusi siswa, guru mulai menjelaskan materi 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

Kegiatan Penutup 

Pertemuan I: 

1) Guru mengajak siswa merefleksikan apa yang telah dipelajari hari ini, 

siswa diberi kesempatan mengingat kembali pengalaman belajarnya dan 

memperbarui pengetahuan yang dimilikinya. 

2) Guru bekerjasama dengan siswa dalam membuat kesimpulan. 

3) Menugaskan siswa untuk membaca materi pembelajaran pada 

pertemuan berikutnya. 

Pertemuan II: 

1) Guru mengajak siswa merefleksikan apa yang telah dipelajari hari ini, 

siswa diberi kesempatan mengingat kembali pengalaman belajarnya dan 

memperbarui pengetahuan yang dimilikinya. 

2) Guru bekerjasama dengan siswa dalam membuat kesimpulan. 

3) Guru memberikan postes. 
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Kelas Kontrol (Metode Ceramah) 

Kegiatan Pendahuluan 

Pertemuan I:  

1) Melakukan apersepsi, ”Pada pembelajaran sebelumnya kalian telah 

belajar mengenai kepadatan populasi yang berpengaruh pada lingkungan. 

Jumlah penduduk yang semakin banyak berdampak pada meningkatnya 

permintaan akan kebutuhan sandang, pangan, bahkan papan. Menurut 

kalian apakah dampak dari konsumsi kebutuhan- kebutuhan tersebut? Ya, 

benar! Dari konsumi kebutuhan-kebutuhan tersebut dihasilkan sampah 

dan limbah yang tidak dipungkuri menyebabkan lingkungan sekitar kita 

menjadi tercemar. Kemudian, apa yang kalian rasakan ketika menghirup 

asap rokok? Sesak bukan? Kita ketahui bahwa dalam asap rokok terdapat 

bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan? Nah, untuk itu diperlukan 

peran kita sebagai manusia dalam pengelolaan lingkungan untuk 

mengatasi pencemaran lingkungan. 

2) Guru memotivasi siswa, “Dengan mengikuti kegiatan pembelajaran hari 

ini, ibu berharap kalian ke depannya dapat mengaplikasikan peran dalam 

pengelolaan lingkungan untuk mengatasi pencemaran lingkungan. 

Pertemuan II: 

1) Melakukan apersepsi, “Apakah kalian pernah mendengar berita  

mengenai penebangan hutan secara liar?” Ibu yakin kalian semua pasti 

pernah mendengar berita tersebut. Lalu, apakah kalian mengetahui 

dampak dari penebangan hutan tersebut? Dampak penebangan hutan 

antara lain erosi dan banjir. Nah, hari ini kita akan mempelajari peran 
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manusia dalam pengelolaan lingkungan untuk mengatasi kerusakan 

lingkungan contohnya dalam mengatasi penebangan hutan.” 

2) Guru memotivasi siswa, “Dengan mempelajari materi pembelajaran ini, 

ibu berharap kita semua ke depannya dapat mengaplikasikan peran dalam 

pengelolaan lingkungan untuk mengatasi kerusakan lingkungan. 

 

Kegiatan Inti 

Pertemuan I dan II: 

1. Guru membagikan handout powerpoint berisi materi pembelajaran 

kepada setiap siswa. 

2. Guru menjelaskan materi pembelajaran. 

3. Sambil menjelaskan materi pembelajaran, guru melakukan tanya jawab 

dengan siswa. 

 

Kegiatan Penutup 

Pertemuan I: 

1) Guru mengajak siswa merefleksikan apa yang telah dipelajari hari ini, 

siswa diberi kesempatan mengingat kembali pengalaman belajarnya dan 

memperbarui pengetahuan yang dimilikinya. 

2) Guru bekerjasama dengan siswa dalam membuat kesimpulan. 

3) Menugaskan siswa untuk membaca materi pembelajaran pada 

pertemuan berikutnya. 
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Pertemuan II: 

1) Guru mengajak siswa merefleksikan apa yang telah dipelajari hari ini, 

siswa diberi kesempatan mengingat kembali pengalaman belajarnya dan 

memperbarui pengetahuan yang dimilikinya. 

2) Guru bekerjasama dengan siswa dalam membuat kesimpulan. 

3) Guru memberikan postes. 

 

E. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

 

1. Jenis Data 

a. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif yaitu berupa skor hasil belajar kognitif siswa yang 

didapatkan dari nilai pretes dan postes.  Hasil belajar kognitif siswa 

ditinjau berdasarkan perbandingan nilai gain yang dinormalisasi atau 

N-gain antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. N-gain dihitung 

menggunakan modifikasi rumus Hake (1999: 1) yaitu: 

       
 ̅      ̅   

      ̅   
       

 

Keterangan: 

N-gain = average normalized gain = rata-rata N-gain 

Spost = postscore class averages = rata-rata skor postes 

Spre = prescore class averages = rata-rata skor pretes 

Smax = maximum score = skor maksimum  

 

Tabel 2.  Kriteria N-gain. 

N-gain Kriteria 

g > 70 

70 > g > 30 

g < 30 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Sumber: dimodifikasi dari Hake (1999: 1) 
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b. Data Kualitatif 

Sedangkan data kualitatif pada penelitian ini yaitu data kuesioner sikap 

peduli lingkungan (indikatornya adalah mencintai kerapihan dan 

kebersihan lingkungan, bersikap bijak terhadap sampah dan limbah, 

mendukung penghijauan, berpartisipasi dalam mengurangi polusi 

udara, hemat dalam menggunakan air dan energi), serta catatan 

lapangan mengenai sikap peduli lingkungan oleh siswa (contohnya 

sikap memelihara kebersihan). 

 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Pretes dan Postes 

Bentuk pretes dan postes yang digunakan yaitu test essei.  Jumlah soal 

yang diteskan yaitu lima butir soal. Teknik penskoran nilai pretes dan 

postes yaitu : 

 

  
 

 
 x 100 

 

 

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) Kuesioner/ angket 

Sugiyono (2010: 199) mengungkapkan bahwa kuesioner merupakan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data 
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yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur 

dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.  

 

Kuesioner digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh 

model pembelajaran examples non examples terhadap sikap peduli 

lingkungan oleh siswa. Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan 

skala Likert. Sugiyono (2010: 134-135) menjelaskan bahwa skala 

Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam 

penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh 

peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dengan 

skala Likert, maka variabel akan dijabarkan menjadi indikator 

variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak 

untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan 

atau pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan 

skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat 

negatif. 

 

Skala Likert dalam kuesioner dibuat dalam bentuk pilihan. Pilihan 

yang digunakan dari positif hingga negatif yaitu: a) sangat setuju (SS), 

b) setuju (S), c) tidak setuju (ST), d) sangat tidak setuju (STS). 

Berikut sebaran indikator dan contoh kuesioner sikap peduli 

lingkungan (Tabel 3 dan Tabel 4), serta skor kuesioner dan 

sebarannya (Tabel 5 dan Tabel 6). 
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       Tabel 3. Sebaran indikator kuesioner sikap peduli lingkungan 

 
Variabel Indikator Nomor Pernyataan 

Sikap peduli 

lingkungan 

1. Mencintai kerapihan dan 

kebersihan lingkungan 
1, 3, 10, 12, 13, 17, 19 

2. Bersikap bijak terhadap 

sampah dan limbah 
2, 6, 7, 9, 15 

3. Mendukung penghijauan 14, 20 

4. Berpartisipasi dalam 

mengurangi polusi udara 
5, 8 

5. Hemat dalam 

menggunakan air dan 

energi  

4, 11, 16, 18 

 

Tabel 4. Contoh kuesioner sikap peduli lingkungan 
 

No. Pernyataan 

Pilihan Jawaban 

SS S TS STS 

1. Pembelajaran mengenai peran manusia 

dalam pengelolaan lingkungan 

menggunakan  model examples non 

examples memotivasi saya untuk 

terbiasa memelihara kebersihan dimana 

pun saya berada. 

    

2.      

3.      

4.      

5.      

dst.      

20      

Jumlah     

        Sumber: dimodifikasi dari Pratiwi (2012: 1) 
 

     

Skor kuesioner untuk pernyataan positif dan negatif ditunjukkan pada 

tabel di bawah ini. 

Tabel 5. Skor kuesioner 

 

Pilihan jawaban 
Skor 

Pernyataan positif Pernyataan negatif 

sangat setuju 4 1 

setuju 3 2 

tidak setuju 2 3 

sangat tidak setuju 1 4 

        Sumber: Pratiwi (2012: 1) 
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       Tabel 6. Sebaran skor kuesioner penelitian 

 

Variabel Soal nomor.. 
Skor 

SS S TS STS 

Sikap 

peduli 

lingkungan 

1 4 3 2 1 

2 4 3 2 1 

3 4 3 2 1 

4 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 

6 4 3 2 1 

7 4 3 2 1 

8 4 3 2 1 

9 4 3 2 1 

10 4 3 2 1 

11 1 2 3 4 

12 4 3 2 1 

13 1 2 3 4 

14 4 3 2 1 

15 4 3 2 1 

16 1 2 3 4 

17 4 3 2 1 

18 1 2 3 4 

19 1 2 3 4 

20 4 3 2 1 

 
      

c) Catatan lapangan 

Catatan lapangan ini merupakan bentuk observasi yang dilakukan 

terhadap sikap peduli lingkungan siswa di dalam maupun di luar kelas. 

Observasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu observasi 

nonpartisipan. Dalam observasi nonpartisipan peneliti tidak terlibat dan 

hanya sebagai pengamat independen. Berikut ini form catatan lapangan 

sikap peduli lingkungan oleh siswa. 

Tabel 7. Lembar catatan lapangan sikap peduli lingkungan oleh siswa 

No Nama Kelas Tanggal Tempat 
Perilaku* 

Keterangan** 
Baik Buruk 

1        

2        

3        

4        

dst.        
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F. Teknik Analisis Data   

 

Analisis data kuantitatif dilakukan dengan uji prasyarat terlebih dahulu 

berupa uji normalitas data, lalu diteruskan dengan uji homogenitas (uji 

kesamaan dua varians). Setelah itu, dilakukan uji lanjut (uji hipotesis). Jika 

data tidak berdistribusi normal, pengujian hipotesis menggunakan uji Mann-

Whitney U. Sedangkan, analisis data kualitatif dengan cara mendeskripsikan 

data kuesioner dan catatan lapangan.  

 

1) Uji Prasyarat  

a. Uji Normalitas Data 

 Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data dilakukan 

menggunakan uji Lilliefors dengan melihat nilai pada Kolmogorov-

Smirnov melalui program SPSS versi 17. Caranya adalah menentukan 

terlebih dahulu hipotesis pengujiannya yaitu: 

H0 : Sampel berdistribusi normal 

H1 : Sampel tidak berdistribusi secara normal 

 Kriteria pengujian: data dinyatakan berdistribusi normal jika 

signifikansi > 0,05 (Priyatno, 2010: 71). 

b. Uji Homogenitas (Uji Kesamaan Dua Varians) 

 Apabila masing-masing data berdistribusi normal, maka dilanjutkan 

dengan uji kesamaan dua varian menggunakan program SPSS 17. 

a) Hipotesis 

  H0 : Kedua sampel mempunyai varians yang sama 
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  H1 : Kedua sampel mempunyai varians yang berbeda 

b) Kriteria Uji 

 - H0 diterima jika signifikansi > 0,05 

 - H0 ditolak jika signifikansi < 0,05 

 (Priyatno, 2010: 35). 

 

2) Uji Lanjut (Pengujian Hipotesis) 

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

perbedaan dua rata-rata dengan menggunakan program SPSS versi 17. 

a. Uji Kesamaan Dua Rata-rata  

a) Hipotesis 

  H0 = Rata-rata N-gain kedua sampel berbeda tidak signifikan 

  H1 = Rata-rata N-gain kedua sampel berbeda signifikan 

b) Kriteria Pengujian 

  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: 13). 

b. Uji Perbedaan Dua Rata-rata  

a) 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. 

b) Kriteria Pengujian 

  Jika –t tabel < t hitung < t tabel, maka Ho diterima.  
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  Jika t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel, maka Ho ditolak  

  (Pratisto, 2004: 10). 

 

c. Uji Mann-Whitney U 

Apabila data yang didapatkan tidak berdistribusi normal, maka 

dilakukan Uji Mann-Whitney U 

1) Hipotesis 

  Ho = rata-rata nilai kedua sampel berbeda tidak signifikan 

  H1 = rata-rata nilai kedua sampel berbeda secara signifikan 

2) Kriteria Uji  

- Jika p-value > 0,05 maka terima Ho 

- Jika p-value < 0,05 maka tolak Ho (Pratisto, 2004: 36). 

 

 

3) Mendeskripsikan Data Kualitatif berupa Sikap Peduli Lingkungan  

Cara mendeskripsikan sikap peduli lingkungan oleh siswa melalui 

kuesioner sebagai berikut: 

1) Menentukan persentase sikap peduli lingkungan oleh siswa yang 

berasal dari kuesioner dengan menggunakan rumus: 

 

 

 

 

Keterangan: 

P = Angka persentase sikap peduli lingkungan oleh siswa  

f =  jumlah skor sikap siswa yang diperoleh  

N= jumlah skor maksimal sikap siswa  

(dimodifikasi dari Sudijono, 2007: 43) 

 

2) Nilai persentase yang diperoleh selanjutnya dibandingkan dengan 

kriteria persentase untuk ditarik kesimpulan. 

  
f

 
        



38 

 

Tabel 8. Kriteria persentase sikap peduli lingkungan oleh siswa 

 
Kelas Interval Kriteria 

≤43,74  Rendah 

43,75%-62,49% Sedang 

62,50%-81,24% Tinggi 

≥8 ,25  Sangat tinggi 

Sumber: dimodifikasi dari Kusara dalam Marpaung dkk. (2011: 32) 

 

Kemudian, deskripsi mengenai sikap peduli lingkungan oleh siswa 

dilengkapi dengan catatan lapangan. Cara mendeskripsikan catatan 

lapangan sebagai berikut: 

1) Menentukan persentase perilaku siswa yang menunjukkan sikap peduli 

lingkungan melalui catatan lapangan dengan menggunakan rumus: 

 

 

 

 

 Keterangan: 

 P = Angka persentase perilaku siswa yang menunjukkan sikap peduli   

  lingkungan 

                   f = jumlah perilaku siswa yang menunjukkan sikap peduli lingkungan 

      N= jumlah seluruh perilaku siswa yang menunjukkan sikap peduli 

    lingkungan baik kelas kontrol maupun kelas eksperimen 

    (dimodifikasi dari Sudijono, 2007: 43) 

 

2) Nilai persentase yang diperoleh selanjutnya dibandingkan dengan 

kriteria persentase (Tabel 8) untuk ditarik kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 

 

  
f

 
        


