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III.   METODE PENELITIAN 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian  

 

Penelitian ini telah dilaksanakan di SMA Gajah Mada Bandar Lampung pada  

bulan mei, semester genap tahun ajaran 2012/2013.  

 

B. Populasi dan Sampel 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA Gajah Mada 

Bandar Lampung semester genap tahun pelajaran 2012/2013. Sedangkan 

sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas X2 yang berjumlah 31 siswa 

sebagai kelas eksperimen dan kelas X1 yang berjumlah 32 siswa sebagai kelas 

kontrol yang telah dipilih dari populasi secara purposive sampling (Margono, 

2005:127). 

 

C. Desain Penelitian 

 

      Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan desain pretest-postest 

kelompok non ekuivalen. Pada desain penelitian ini kelompok eksperimen 

(X2) diberi perlakuan penggunaan metode diskusi dengan media gambar dan 

kelompok kontrol (X1) menggunakan metode diskusi tanpa media gambar.   

Pada kelas eksperimen dan kelas kontrol mendapat tes awal dan tes akhir 

struktur desainnya sebagai berikut: 
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Kelompok        pretes         perlakuan        postes 

 I                              O1                           X                            O2 

 II                             O1     C                              O2  

 

Keterangan :  I  =  Kelas eksperimen, II  =  Kelas  kontrol, O1 = 

Pretes, O2  =  Postes, X   =  Perlakuan metode diskusi dengan 

media gambar C = Perlakuan dengan metode diskusi tanpa media 

gambar (Dimodifikasi dari Nazir, 2005 : 233). 

 

Gambar 2. Desain pretes postes kelompok non ekuivalen 

 

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 diadakannya penelitian untuk 

mendapatkan informasi tentang kelas yang akan diteliti. 

c. Menetapkan sampel penelitian untuk kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

d. Membuat perangkat pembelajaran yang terdiri dari Silabus, Rencana 

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

e. Membuat instrumen penelitian yang terdiri dari bahan kajian kelompok, 

dan soal test formatif berupa soal tes awal dan tes akhir. 
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f. Membuat lembar observasi aktivitas siswa selama pembelajaran. 

 

2. Pelaksanaan Penelitian 

 

Mengadakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media gambar 

dan menggunakan metode diskusi kelompok pada kelas eksperimen.  

Penelitian ini dilaksanakan sebanyak dua kali pertemuan.  Pada pertemuan 

pertama  dibahas mengenai defenisi keanekaragaman hayati tingkat gen, 

jenis, ekosistem beserta contoh-contohnya, sedangkan pada pertemuan 

kedua dibahas mengenai faktor-faktor yang penyebab keanekaragaman 

hayati pada tingkat gen, jenis, ekosistem. 

 

Kelas eksperimen dengan menggunakan media gambar 

 

a. Pendahuluan  

1. Guru memberikan tes awal 

2. Guru memberikan apersepsi dengan cara menyuruh dua siswa 

untuk maju ke depan kelas. Guru memberikan instruksi pada siswa 

yang lain untuk membandingkan morfologi ke dua siswa tersebut. 

Harapan guru siswa membandingkan antara tinggi badan, berat badan, 

bentuk rambut, bentuk wajah, dan lain-lain. 

3. Guru mengajukan pertanyaan pada siswa, “Dari hasil perbandingan 

tersebut, apakah ada ciri yang sama ataukah berbeda?. Harapan guru 

siswa mampu menjawab ciri morfologi yang sama dan yang berbeda 

dari ke dua siswa tersebut. 
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4. Guru mengajukan pertanyaan pada siswa, “Menurut kalian, apa yang 

menyebabkan morfologi ke dua teman kalian berbeda?”. Harapan guru 

siswa menjawab, “Karena dipengaruhi oleh gen dan lingkungan. 

5. Guru memberikan motivasi : “ hari ini kita akan mempelajari 

keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, ekosistem. Dimana dengan 

mempelajari keanekaragam hayati ini maka kita akan memahami 

bahwa disekitar kita terdiri atas banyak sekali keseragaman dan 

keberagaman, sehingga kalian dapat membedakan mana yang 

merupakan keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat jenis dan 

tingkat ekosistem pada makhluk hidup disekitar kita. 

 

b. Kegiatan inti 

1. Guru menempatkan siswa ke dalam 6 kelompok, masing-masing 

kelompok terdiri dari 5 siswa, kecuali 1 kelompok yang terdiri dari 6 

orang, setiap kelompok terdiri atas siswa yang heterogen berdasarkan 

jenis kelamin. 

2. Guru memberikan media gambar serta LKK dengan pertanyaan- 

pertanyaan yang berkaitan dengan materi keanekaragaman hayati, 

keanekaragaman tingkat gen, jenis dan ekosistem. 

3. Guru memberikan petunjuk kepada siswa mengenai cara mengerjakan 

LKK . 

4. Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di dalam LKK 

5. Siswa mengumpulkan LKK yang telah didiskusikan dengan anggota 

kelompok 
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6. Salah satu perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi, dan 

kelompok yang lain memberikan tanggapan. 

7. Guru bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan/rangkuman 

dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. 

 

c. Penutup 

1. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang materi-materi yang 

salah konsep selama presentasi dan kurang dipahami siswa 

2. Siswa dilibatkan dalam menyimpulkan hasil belajar 

3. Siswa mendengarkan guru menyampaikan materi pembelajaran 

yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya 

4. Guru memberikan tes akhir 

 

Kelas kontrol menggunakan metode diskusi dengan LKK tanpa media 

gambar 

 

a. Pendahuluan 

1. Guru memberikan tes awal  

2. Guru memberikan apersepsi dengan cara menyuruh dua siswa 

untuk maju ke depan kelas. Guru memberikan instruksi pada siswa 

yang lain untuk membandingkan morfologi kedua siswa tersebut. 

Harapan guru siswa membandingkan antara tinggi badan, berat badan, 

bentuk rambut, bentuk wajah, dan lain-lain. 

3. Guru memotivasi siswa dengan cara menyuruh dua siswa 

untuk maju ke depan kelas. Guru memberikan 

instruksi pada siswa yang lain untuk membandingkan 

morfologi ke dua siswa tersebut. Harapan guru siswa membandingkan 
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antara tinggi badan, berat badan, bentuk rambut, bentuk wajah, dan 

lain-lain. 

4. Guru mengajukan pertanyaan pada siswa, “Dari hasil perbandingan 

tersebut, apakah ada ciri yang sama ataukah berbeda?. Harapan guru 

siswa mampu menjawab ciri morfologi yang sama dan yang berbeda 

dari ke dua siswa tersebut. 

5. Guru mengajukan pertanyaan pada siswa, “Menurut kalian, apa yang 

menyebabkan morfologi kedua teman kalian berbeda?”. Harapan guru 

siswa menjawab, “Karena dipengaruhi oleh gen dan lingkungan”. 

 

b. Kegiatan Inti 

1. Guru menempatkan siswa ke dalam 6 kelompok, masing-masing 

kelompok terdiri dari 5 siswa, kecuali 2 kelompok yang terdiri dari 

6 orang, setiap kelompok terdiri atas siswa yang heterogen 

berdasarkan jenis kelamin. 

2. Guru memberikan LKK  yang berisi pertanyaan- pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi keanekaragaman hayati, keanekaragaman 

tingkat gen, jenis dan ekosistem tanpa ada gambar melainkan 

hanya berupa tulisan. 

3. Guru memberikan petunjuk kepada siswa mengenai cara 

mengerjakan LKK 

4. Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di dalam 

LKK 

5. Siswa mengumpulkan LKK yang telah didiskusikan dengan 

anggota kelompok 
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6. Salah satu perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi, 

dan kelompok yang lain memberikan tanggapan. 

7. Guru bersama-sama dengan siswa membuat 

kesimpulan/rangkuman dari kegiatan pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

 

c. Penutup 

1. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang materi-materi yang salah 

konsep selama presentasi dan kurang dipahami siswa 

2. Siswa dilibatkan dalam menyimpulkan hasil belajar 

3. Siswa mendengarkan guru menyampaikan materi pembelajaran yang 

akan dibahas pada pertemuan berikutnya 

4. Guru memberikan tes akhir 

 

E.  Jenis dan Teknik Pengambilan Data 

 

1. Jenis Data 

 

a. Hasil Belajar 

Jenis data hasil belajar berupa data kuantitatif yang diperoleh dari nilai 

tes awal dan tes akhir pada materi pokok sistem keanekaragaman 

hayati. 

 

 

b. Aktivitas Siswa 

Jenis data aktivitas siswa berupa data kualitatif yang diperoleh dari 

lembar observasi aktivitas siswa. 
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2. Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengambilan data pada penelitian ini adalah: 

a. Hasil Belajar 

 

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

awal dilakukan pada pertemuan pertama dan tes akhir dilakukan pada 

pertemuan kedua. pretes dan postes dilakukan pada kelas eksperimen 

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

soal adalah soal uraian.  Pretes  yang diberikan pada awal pertemuan, 

mempunyai bentuk  yang sama dengan postes yang diberikan di akhir 

pertemuan.  

 

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 versi 17.  Untuk mendapat  N-gain  yakni dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

   X – Y   

  Skor Maksimum –Y 

 

Keterangan : X = Nilai tes awal 

    Y = Nilai tes akhir (dimodifikasi dari Loranz, 2008:3). 

b.  Aktivitas Siswa 

 

X  100       N-gain     

= 
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Aktivitas siswa diperoleh dengan lembar observasi  aktivitas siswa 

yang berisi semua aspek kegiatan yang diamati pada saat proses 

pembelajaran. Setiap siswa diamati point kegiatan yang dilakukan  

dengan cara  memberi tanda (√ ) pada lembar observasi sesuai dengan 

aspek yang telah ditentukan. Lembar observasi yang digunakan dalam 

pengambilan data aktivitas siswa pada saat pembelajaran sebagai 

berikut:  

 

Tabel 1.  Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

No Nama 

Aspek yang diamati 

Xi  
A B C D E 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3   

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

Jumlah   

 

Catatan :  Berilah tanda checklist (√)  pada setiap item yang sesuai.  

Xi = jumlah , X = Nilai rata-rata. (dimodifikasi dari Carolina, 

2010: 29) 

 

Keterangan : 

      A.  Kemampuan mengemukakan pendapat/ ide : 

1. Tidak mengemukakan pendapat /ide (diam saja) 

2. Mengemukakan pendapat/ ide namun tidak sesuai dengan 

pembahasan pada materi pokok keanekaragaman hayati 

3. Mengemukakan pendapat/ide sesuai dengan pembahasan pada 

materi pokok keanekaragaman hayati 
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B. Kemampuan Bertanya: 

1. Tidak mengajukan pertanyaan. 

2. Mengajukan pertanyaan, tetapi tidak mengarah pada permasalahan 

pada materi pokok keanekaragaman hayati 

3. Mengajukan pertanyaan yang mengarah dan sesuai dengan 

permasalahan pada materi pokok keanekaragaman hayati 

 

 

C.  Bekerjasama dengan teman dalam menyelesaikan tugas kelompok : 

1. Tidak bekerjasama dengan teman (diam saja). 

2. Bekerjasama dengan anggota kelompok tetapi tidak sesuai dengan 

permasalahan dalam LKK pada materi pokok Keanekaragaman 

Hayati 

3. Bekerjasama dengan semua anggota kelompok sesuai dengan  

permasalahan dalam LKK pada materi pokok Keanekaragaman 

Hayati 

 

 

D.  Bertukar informasi 

1. Tidak berkomunikasi secara lisan dalam bertukar pendapat dengan  

        anggota kelompok (diam saja) 

2. Berkomunikasi secara lisan dengan anggota kelompok tetapi tidak 

sesuai dengan permasalahan Keanekaragaman Hayati dalam LKK 

3. Berkomunikasi secara lisan dalam bertukar pendapat untuk 

memecahkan permasalahan pada LKK sesuai dengan materi pokok 

Keanekaragaman Hayati. 

 

 

E.  Mempresentasikan hasil diskusi kelompok  

1. Siswa dalam kelompok  kurang dapat mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok  secara sistematis dan tidak  dapat menjawab 

pertanyaan.  

2. Siswa dalam kelompok kurang dapat mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok  dengan secara sistematis dan menjawab pertanyaan 

dengan benar. 

3. Siswa dalam kelompok dapat mempresentasikan hasil diskusi secara 

sistematis dan menjawab pertanyaan dengan benar. 

 

 

 Data aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung merupakan 

data yang diambil melalui observasi. Data tersebut dianalisis dengan 
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menggunakan indeks aktivitas siswa dengan menghitung rata–rata skor 

aktivitas siswa menggunakan rumus sebagai berikut: 

Perhitungan rata-rata skor aktivitas siswa : 

  

100x
n

x
X

i

 

Keterangan :    X  =  Rata-rata skor aktivitas siswa 

                          ∑xi = Jumlah skor yang diperoleh 

                          n    =  Jumlah skor maksimum (15)  

         Hake (dalam Belina, 2008:37) 

Menafsirkan atau menentukan kategori Indeks Aktivitas Siswa sesuai 

klasifikasi pada tabel 2. 

Tabel 2. Klasifikasi Indeks Aktivitas Siswa 

Interval Kategori 

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 : modifikasi dari Hake (dalam Belina, 2008:37) 
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3. Teknik Analisis Data 

a) Penguasaan Materi 

1. Uji normalitas data 

Uji normalitas data dihitung menggunakan uji Liliefors dengan 

menggunakan softwere SPSS versi 17. 

 

a. Rumusan hipotesis 

H0 = data berdistribusi normal 

H1 = data tidak berdistribusi norma 

b. Kriteria pengujian 

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

harga yang lainnya (Sudjana, 2005:466). 

 

2. Uji kesamaan dua varians 

Apabila masing masing data berdistribusi normal, maka dilanjutkan 

dengan uji kesamaan dua varians dengan menggunakan program SPSS 

versi 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). 
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3. 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 

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 H0 diterima 

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

  (Pratisto, 2004:18) 

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). 

c. Uji Mann-Whitney U 

Apabila data yang didapatkan tidak berdistribusi normal, maka 

dilakukan Uji Mann-Whitney U 
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1.  Hipotesis 

 Ho =   Tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata antara kelas  

eksperimen dengan kelas kontrol 

 H1  =   Terdapat perbedaan nilai rata-rata antara kelas 

eksperimen dengan kelas kontrol 

2. Kriteria Uji  

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

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

 

F. Pengolahan Data Angket Tanggapan Siswa Terhadap Penggunaan  

Media gambar 

 

Data tanggapan siswa terhadap pembelajaran yang menggunakan media 

gambar dikumpulkan melalui penyebaran angket.  Angket tanggapan berisi 8 

pernyataan yang terdiri dari 5 pernyataan positif dan 3 pernyataan negatif 

sebagai berikut: 

Tabel 3. Angket tanggapan siswa terhadap penggunaan media gambar 

     

Keterangan: 

  S= setuju, TS= Tidak setuju  

No. Pernyataan- Pernyataan S 

 

TS 

1 Saya senang mempelajari materi pokok keanekaragaman hayati 

dengan menggunakan media gambar 

  

2 Saya lebih mudah memahami materi yang dipelajari melalui media 

gambar yang digunakan oleh guru. 

  

3 Media gambar yang digunakan tidak mampu mengembangkan 

kemampuan saya dalam memecahkan masalah. 

  

4 Media gambar yang digunakan menjadikan saya lebih aktif dalam 

diskusi kelas dan kelompok. 

  

5 Saya merasa sulit berinteraksi dengan teman dalam proses 

pembelajaran yang berlangsung. 

  

6 Saya termotivasi untuk mencari data/informasi dari berbagai 

sumber (buku, internet, dan sebagainya) untuk menyelesaikan 

permasalahan dalam LKK 

  

7 Saya merasa sulit mengerjakan soal-soal di LKK dengan media 

gambar yang digunakan oleh guru. 

  

8 Saya memperoleh wawasan/pengetahuan baru tentang materi 

pokok yang dipelajari. 
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Pengolahan data angket dilakukan sebagai berikut :  

1) Menghitung skor angket pada setiap jawaban sesuai ketentuan  

Tabel 4.  Skor per item angket 

 

Skor per item 

angket 

1 0 

Pernyataan positif S TS 

Pernyataan negatif TS S 

dst. … … 

  Keterangan: 

S= setuju, TS= Tidak setuju 

 

Tabel 5. Penskoran angket tanggapan siswa pada pembelajaran 

dengan menggunakan media gambar 

 

No. 

 

Nama 

 

Skor siswa per item angket 
 

Skor total 1 2 3 4 Dst 

1. Siswa A       

2. Siswa B       

Dst. …       

 

 

2) Melakukan tabulasi data temuan pada angket untuk memberikan 

gambaran frekuensi dan kecenderungan dari setiap jawaban berdasarkan 

pernyataan angket 

Tabel  6. Tabulasi data angket tanggapan siswa terhadap 

penggunaan media gambar 

 

No. 

Pernyat

aan 

Angket 

Pilihan 

jawaban 

Nomor Responden (Siswa) Persentase 

1 2 3 4 5 dst.  

1 S        

TS        

2 S        

TS        

Dst..         
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3) Menghitung presentase angket dengan rumus sebagai berikut : 

%100%
maks

in
S

S
X

 
    Keterangan: inX% = Persentase jawaban siswa

 

     S
 
= Jumlah skor jawaban 

    m aksS
 
= Skor maksimum yang diharapkan  

    (Sudjana, 2002:69) 

 

 

 

 


