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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2013 di SMP Negeri 1 Natar, 

Lampung Selatan Tahun Ajaran 2012/2013. 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII semester genap 

SMPN 1 Natar semester genap tahun pelajaran 2012/2013 yang  terdiri atas 12 

kelas.Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik cluster random sampling 

(Margono, 2005:127). Pada tahap pertama, dari seluruh populasi yang ada 

dilakukan random dan diambil dua kelas secara acak sebagai sampel 

penelitian, kelas yang terpilih yaitu VIID dengan jumlah siswa 34 siswadan 

VIIC dengan jumlah 33 siswa. Kemudian dari dua kelas yang terpilih 

dilakukan random kembali untuk menentukan kelas eksperimen dan kelas 

kontrol, sehingga terpilih kelas VIID sebagai kelas eksperimen dan kelas VIIC 

sebagai kelas kontrol. 

C. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan eksperimental semu (quasi eksperiment) dengan 

desain pretes-postes kelompok tak ekuivalen.Kelas eksperimen (kelas VIID) 

yang berjumlah 34 siswa diberi perlakuan dengan menggunakan model 

pembelajaran tipe NHT, sementara kelas kontrol (kelas VIIC) yang berjumlah 

33 siswa diberi perlakuan dengan metode diskusi. Setelah itu, Pada kelas 
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Kelompok   Pretes Perlakuan    Postes 

I O1 X O2 

II O1 C O2 

eksperimen dan kelas kontrol mendapat tes awal (pretes) dan tes akhir 

(postes). 

Struktur desain penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan: 

I = Kelompok eksperimen (kelas VIID), II = Kelompok kontrol (kelas VIIc), X 

= Perlakuan di kelas eksperimen dengan model NHT, C = Perlakuan di kelas 

kontrol (diskusi kelompok), O1= Pretes,  O2 = Postes 

 

Gambar 2. Desain penelitian pretes-postes kelompok tak ekuivalen 

(dimodifikasi dari Riyanto, 2001:43).  

 

D. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari dua tahap, yaitu prapenelitian dan pelaksanaan 

penelitian.  Adapun langkah-langkah dari kedua tahap tersebut adalah: 

1. Prapenelitian  

Kegiatan yang dilakukan pada penelitian sebagai berikut : 

1. Membuat surat izin penelitian untuk sekolah tempat akan diadakannya 

penelitian. 

2. Melakukan observasi ke sekolah tempat diadakannya penelitian untuk 

mendapatkan informasi tentang keadaan kelas yang akan diteliti. 

3. Menetapkan sampel penelitian untuk kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 
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4. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan silabus 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT pada kelas 

eksperimen dan pembelajaran langsung pada kelas kontrol. 

5. Membuat lembar kerja siswa yang akan dikerjakan dalam kelompok 

dan membuat instrumen evaluasi kognitif berupa soal pretes dan 

postes. 

6. Membentuk kelompok-kelompok siswa dalam  kelas eksperimen dan 

kontrol, setiap kelompok terdiri atas lima anggota. 

7. Membuat intrumen lembar observasi aktivitas belajar siswa. 

 

2. Pelaksanaan Penelitian 

Kegiatan penelitian dilaksanakan dengan menerapkan model kooperatif 

tipe  NHT untuk kelas eksperimen dan metode diskusi kelompok untuk 

kelas kontrol. Penelitian ini dilaksanakan sebanyak dua kali pertemuan. 

Langkah-langkah pembelajaran 

A. Kelas Eksperimen (Pembelajaran model tipe NHT) 

Pendahuluan I 

a. Kegiatan Awal 

- Siswa mengerjakan soal tes awal (pretes) dalam bentuk pilihan 

jamak mengenai materi ekosistem. 

- Siswa mendengarkan penjelasan tentang tujuan pembelajaran. 

- Siswa diberi apersepsi : 

Pertemuan I: ”pernahkah kalian memperhatikan suatu lingkungan, 

dalam sebuah kebun misalnya, tentu kalian dapat menemukan 

makhluk hidup dan benda-benda mati di sana, bisakah kalian 
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menyebutkan mana sajakah yang termasuk benda mati(abiotik) dan 

mana yang termasuk makhluk hidup(biotik)?” 

Pertemuan II: ”pernahkah kalian melihat kupu-kupu yang menghisap 

nektar, atau benalu yang melekat pada tumbuhan inang? Tahukah 

kalian interaksi apa yang terjadi di sana? Saling menguntungkan, 

merugikan, atau tidak berpengaruh satu sama lain?” 

- Siswa memperoleh motivasi: 

Pertemuan I: ”Dengan mempelajari materi serta memahami konsep 

tersebut siswa dapat membedakan antara makhluk hidup(biotik) 

dengan benda-benda mati(abiotik)”. 

Pertemuan II: ”Dengan mempelajari materi serta memahami konsep 

tersebut siswa akan menghargai dan menjaga setiap komponen 

dalam suatu ekosistem untuk memelihara keseimbangan di 

dalamnya”. 

b. Kegiatan inti 

 Siswa diberi penjelasan tentang langkah-langkah dari model 

pembelajaran NHT. 

  Siswa dibagi menjadi 8 kelompok, masing-masing kelompok 

terdiri dari 5 orang yang heterogen baik dari akademik maupun 

jenis kelamin. 

 Masing-masing siswa diberi kartu bernomor sehingga setiap 

siswa dalam kelompok tersebut memiliki nomor yang berbeda. 

 Siswa dibagikan LKS mengenai : 
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Pertemuan I:  Diberikan LKS mengenai Komponen-komponen 

penyusun dalam ekosistem. 

Pertemuan II: Diberikan LKS mengenai hubungan saling 

ketergantungan yang terjadi dalam ekosisem. 

Pada tahap ini terjadi kerja sama antar anggota kelompok, 

pemahaman tiap anggota kelompok dalam memahami materi 

pembelajaran akan menjadi tanggung jawab kelompok. 

 Siswa dibimbing dalam mengerjakan tugas dalam kelompok. 

 Setelah siswa selesai berdiskusi dan mengerjakan tugas, guru 

memanggil satu nomor tertentu secara acak dan setiap siswa dari 

masing-masing kelompok dengan nomor yang sama mengangkat 

tangannya lalu menyampaikan jawabannya untuk seluruh kelas 

secara bergiliran dengan bimbingan guru. Selanjutnya guru 

membimbing siswa untuk membuat kesimpulan dari jawaban-

jawaban yang diajukan.  

 Menjelang akhir waktu, siswa diberikan penjelasan dan 

penegasan lebih lanjut serta diberikan kesempatan untuk 

menanyakan hal-hal yang belum dipahami. 

 Siswa diminta untuk mengumpulkan LKS hasil diskusi. 

 

c. Kegiatan Penutup 

- Siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari dengan 

dibimbing oleh guru. 

- Siswa mengerjakan postespada pertemuan terakhir berupa soal 

pilihan jamak yang sama dengan soal pretes. 
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B. Kelas Kontrol (Pembelajaran metode diskusi) 

a. Kegiatan Awal 

- Siswa mengerjakan pretes pada pertemuan I berupa soal pilihan 

jamak mengenai materi ekosistem 

- Siswa mendengarkan penjelasan tentang tujuan pembelajaran. 

- Siswa diberi Apersepsi : 

Pertemuan I: ”pernahkah kalian memperhatikan suatu lingkungan, 

dalam sebuah kebun misalnya, tentu kalian dapat menemukan 

makhluk hidup dan benda-benda mati di sana, bisakah kalian 

menyebutkan mana sajakah yang termasuk benda mati dan mana 

yang termasuk makhluk hidup?” 

Pertemuan II: ” pernahkah kalian melihat kupu-kupu yang 

menghisap nektar, atau benalu yang melekat pada tumbuhan inang? 

Tahukah kalian interaksi apa yang terjadi di sana? Saling 

menguntungkan, merugikan, atau tidak berpengaruh satu sama lain? 

- Siswa diberi motivasi 

Pertemuan I: ”Dengan mempelajari materi serta memahami konsep 

tersebut siswa dapat membedakan antara makhluk hidup(biotik) 

dengan benda-benda mati(abiotik)”. 

Pertemuan II: ”Dengan mempelajari materi serta memahami 

konsep tersebut siswa akan lebih menghargai dan menjaga setiap 

komponen dalam suatu ekosistem untuk memelihara keseimbangan 

di dalamnya”. 
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b.Kegiatan Inti 

- Siswa dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok (setiap 

kelompok berjumlah 4-6 orang dan pembagian kelompok 

dilakukan pada pertemuan pertama). 

- Guru membagikan LKS pada siswa : 

Pertemuan I : Diberikan LKS mengenai komponen-komponen 

penyusun dalam ekosistem 

Pertemuan II : Diberikan LKS mengenai hubungan saling 

ketergantungan yang terjadi dalam ekosisem. 

- Siswa mengkaji literatur untuk mengerjakan tugas dengan 

berdiskusi 

- Salah satu siswa dalam kelompok mempresentasikan hasil diskusi, 

siswa yang lain memperhatikan dan mendengarkan. 

- Guru memberikan evaluasi dari tugas yang telah diberikan. 

- Siswa diminta untuk mengumpulkan LKS hasil diskusi. 

d. Kegiatan Penutup 

- Siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari yang dibimbing 

oleh guru. 

- Siswa mengerjakan postes pada pertemuan kedua berupa soal 

pilihan jamak yang sama dengan soal pretes. 
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E. Jenis Data dan Teknik Pengambilan Data 

1. Jenis Data 

a. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif yaitu berupa data kemampuan penguasaan materi pada 

materi pokok ekosistem yang diperoleh dari nilai rata-rata pretes dan 

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

kemudian dianalisa secara statistik. 

b. Data Kualitatif 

 

Data kualitatif dalam penelitian ini digunakan data pendukung berupa 

aktivitas belajar siswa selama pembelajaran berlangsung. 

2. Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah: 

a. Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

Lembar observasi  aktivitas siswa berisi semua aspek kegiatan yang 

diamati pada saat proses pembelajaran.  Setiap siswa diamati poin 

kegiatan yang dilakukan dengan cara  memberi tanda (√ ) pada lembar 

observasi sesuai dengan aspek yang telah ditentukan.  Aspek yang 

diamati yaitu:  bekerja sama dalam kelompok, mengajukan pendapat, 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok, mengajukan pertanyaan, 

menjawab pertanyaan. 

b. Pretes dan Postes 

Data kemampuan penguasaan materi berupa nilai pretes dan postes.  

Nilai pretes diambil pada pertemuan pertama setiap kelas, baik 

eksperimen maupun kontrol, sedangkan nilai postes diambil diakhir 
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pertemuan kedua setiap kelas.  Soal yang diberikan adalah 20 butir soal 

dalam bentuk pilihan jamak. Teknik penskoran nilai pretes dan postes 

yaitu: 

 S =   R     x 100 

            N 

Keterangan: 

S = Nilai yang diharapkan (dicari) 

R = Jumlah skor dari item yang dijawab benar 

N = Jumlah skor maksimum dari tes tersebut (Purwanto, 2008:112). 

 

Adapun persentase peningkatan pada tiap indikator penguasaan materi  

dapat diketahui melalui rumus sebagai berikut. 

 

  %peningkatan =  ̅ N-gain 

 

 

Keterangan:  ̅N-gain= nilai rata-rata N-gain indikator penguasaan  

materi yang dicari 

 

 

Selanjutnya, untuk mengetahui rata-rata peningkatan penguasaan materi 

siswa untuk tiap butir soal pretes dan postes digunakan rumus sebagai 

berikut. 

P =         x 100 

 

Keterangan: P = poin yang dicari; f = jumlah skor penguasaan materi  

yang diperoleh oleh siswa; N = jumlah poin maksimum untuk tiap 

indikator penguasaan materi 

Setelah presentase dan poin peningkatan penguasaan materi diperoleh, 

presentase dan poin tersebut kemudian diinterpretasikan sebagai kriteria  

sesuai dengan Tabel 2 berikut. 

f 

N 
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Tabel 2. Kriteria peningkatan penguasaan materi oleh siswa 

Poin Kriteria 

80,1-100 

60,1-80 

40,1-60 

20,1-40 

0,0-20 

Sangat tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Sangat rendah 

Sumber: Arikunto (2008: 245) 

c. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

LKS digunakan untuk mengetahui kemampuan penguasaan materi oleh 

siswa di kedua kelas selama proses pembelajaran. Kelas eksperimen 

menggunakan LKS dengan menggunakan model kooperatif tipe NHT, 

sedangkan kelas kontrol menggunakan LKS dengan metode diskusi. 

 

F. Teknik Analisis Data 

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

mendapatkan skor N-gain menggunakan rumus Meltzer, dalam Coletta dan 

Phillips (2005: 1) yaitu:   

Skor N-gain = 100
YZ

YX






 

  

Keterangan :  

X = nilai postes; Y = nilai pretes; Z = skor maksimal. 

Nilai pretes, postes, dan skor-gain pada kelompok kontrol dan eksperimen 

dianalisis menggunakan uji t dengan program SPSS 17, yang sebelumnya 

dilakukan uji prasyarat berupa: 
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1. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data dilakukan menggunakan uji Lilliefors dengan 

program SPSS versi 17.  

 Hipotesis 

H0= Sampel berdistribusi normal 

H1= Sampel tidak berdistribusi normal 

 

 Kriteria Pengujian 

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

harga yang lainnya (Pratisto, 2004:5). 

2. Uji Kesamaan Dua Varian 

Apabila masing masing data berdistribusi normal, maka dilanjutkan 

dengan uji kesamaan dua varian dengan menggunakan program SPSS 

versi 17. 

a. Hipotesis  

H0 = kedua data mempunyai varians yang sama 

H1 = kedua data mempunyai varians berbeda 

 

b.  Kriteria Pengujian 

- 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). 

3. Pengujian Hipotesis 
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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  

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 Ho diterima 

- Jika t hitung< -t tabel atau t hitung> t tabel maka Ho ditolak  

(Pratisto, 2004:13). 

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 Ho diterima 

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

(Pratisto,2004:10). 

4. Uji hipotesis dengan ujiMann-Whitney U 

Ho : μ1 = μ2 

H1 : μ1 ≠ μ2 

1)  Hipotesis  

Ho :   Rata-rata nilai pada kelas eksperimen dan kelas kontrol sama 

H1 :   Rata-rata nilai pada kelas eksperimen dan kelas kontrol  tidak 

sama 
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2)  Kriteria Uji :  

Ho ditolak jika sig< 0,05 

Dalam hal lainnya Ho diterima (Anonim, 2009:166). 

5. Pengolahan Data Indikator Kognitif 

 Menentukan data untuk skor indikator kognitif dengan 

menggunakan rumus : 

   
 

 
      

Keterangan : P = Point yang dicari; f = jumlah poin kognitif yang 

diperoleh; N = jumlah total point kognitif tiap indikator. 

(Sudijono, 2004: 40). 

 Setelah data diolah dan diperoleh pointnya, maka skor untuk 

indikator kognitif disesuaikan dengan kriteria sebagai berikut: 

Tabel 1. Kriteria skor indikator Penguasaan Materi 

Point Kriteria 

80.1-100 Sangat tinggi 

60.1-80 Tinggi 

40.1-60 Sedang 

20.1-40 Rendah 

0.1-20 sangat rendah 

Sumber: Fithria, (2012:37). 

6. Pengolahan Data Aktivitas siswa 

Data aktivitas siswa diperoleh melalui observasi saat kegiatan 

pembelajaran berlangsung.  

             Menghitung rata–rata skor aktivitas dengan menggunakan rumus: 



34 
 

 

100x
n

Xi
X




 

 

Keterangan: 

  : Rata-rata skor aktivitas siswa,         : Jumlah skor yang diperoleh,   

n: Jumlah skor maksimum (dalam Widiyaningrum, 2010:44). 

Tabel 2.  Lembar observasi aktivitas belajar siswa 

No Nama 
Aspek Aktivitas Belajar Siswa 

A B C D E 

1       

2       

3       

4       

5       

dst

. 
 

  
  

 

Jumlah skor      

Skor maksimum      

Persentase      

Kriteria      

 

Keterangan kriteria penilaian aktivitas siswa:  

A. Bekerja sama dalam kelompok  

1) Tidak bekerja sama dalam kelompok 

2) Bekerja sama dalam kelompok tetapi hanya satu atau dua 

teman 

3) Bekerja sama dalam kelompok dengan semua anggota 

kelompok 

 

B. Mengajukan Pendapat  

1) Tidak mengajukan pendapat 

2) Mengajukan pendapat tetapi tidak relevan dengan materi 

3) Mengajukan pendapat yang  relevan dengan materi 

 XiX
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C. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok : 

1)   Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan 

cara yang kurang sistematis, dan tidak  dapat menjawab 

pertanyaan. 

2)    Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok  dengan 

cara yang kurang sistematis tetapi dapat menjawab 

pertanyaan dengan benar. 

3) Siswa dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

dengan sistematis dan dapat menjawab pertanyaan dengan 

benar. 

 

D. Mengajukan Pertanyaan 

1) Tidak mengajukan pertanyaan 

2) Mengajukan penrtanyaan tetapi tidak relevan dengan materi 

3) Mengajukan pertanyaan yang  relevan dengan materi 

 

E. Menjawab Pertanyaan  

1) Tidak menjawab pertanyaan 

2) Menjawab pertanyaan tetapi tidak relevan dengan materi 

3) Menjawab pertanyaan yang relevan dengan materi. 

 

2. Menafsirkan atau menentukan kategori Indeks Aktivitas Siswa sesuai 

klasifikasi pada tabel 2. 

 

    Tabel 3. Klasifikasi Indeks Aktivitas Siswa 

Kategori Indeks Aktivitas Siswa  (%) Interprestasi 

0,00 – 29,99 Sangat Rendah 

30,00 – 54,99 Rendah 

55,00 – 74,99 Sedang 

75,00 – 89,99 Tinggi 

90,00 – 100,00 Sangat Tinggi 

 

Sumber : dimodifikasi dari Hake dalam Coletta dan Phillips (2005: 1176). 


