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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung pada bulan 

Mei 2013.  

 

B. Populasi dan Sampel  

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X semester genap 

SMA Al-Kautsar Bandar Lampung tahun pelajaran 2013/2014. Pengambilan 

sampel dilakukan dengan teknik cluster random sampling. Sampel tersebut 

adalah siswa kelas X5 yang berjumlah 32 siswa sebagai kelas eksperimen dan 

siswa kelas X6 yang berjumlah 29 siswa sebagai kelas kontrol. Menurut 

Margono (2005: 127) yang dimaksud cluster random sampling yaitu populasi 

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

kelompok individu atau cluster misalnya kelas sebagai cluster. 

 

C. Desain Penelitian 

 

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

equivalent. Kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol menggunakan 

kelas yang ada dengan kondisi yang homogen. Kelas eksperimen diberi 
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perlakuan menggunakan pembelajaran kartu bergambar dengan pembelajaran 

kooperatif tipe GI, sedangkan kelas kontrol menggunakan media presentasi 

power point dengan metode ceramah. Hasil pretest dan posttest pada kedua 

kelompok subyek dibandingkan.  

 

       Struktur desain penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 Kelompok    pretest       perlakuan          posttest  

  I                               O1                       X                               O2 

  II                              O1                       C                               O2 

 

 Gambar 2. Desain pretest -posttest  kelompok non ekuivalen                 

(dimodifikasi dari Riyanto, 2001:43). 

 

                      Keterangan : I=Kelompok eksperimen; II=Kelompok kontrol; O1 = Pretest 

O2 = Posttest;  X = Perlakuan media pembelajaran kartu 

bergambar dengan pembelajaran kooperatif tipe GI;   

                                            C = Perlakuan media presentasi power point dengan metode 

ceramah 

 

D. Prosedur Penelitian 

 

Penelitian ini terdiri atas 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 (observasi) ke sekolah. 

b. Mengadakan observasi ke sekolah tempat diadakannya penelitian 

pada bulan Februari dan Maret untuk mendapatkan informasi tentang 

keadaan kelas yang akan diteliti. 



25 

 

 

 

c.  Menetapkan sampel penelitian untuk kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. 

d. Mengambil data berupa nilai akademik siswa semester ganjil yang 

akan digunakan sebagai acuan  dalam pembuatan kelompok. 

e. Membuat media pembelajaran berupa kartu bergambar. 

   Cara membuat media kartu bergambar 

1) Membagi sub materi pokok Invertebrata ke dalam delapan set 

materi (Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, 

Nemathelminthes, Annelida, Molusca, Artopoda dan 

Echiodermata): 

2) Menentukan gambar dan materi yang akan disajikan dalam kartu 

untuk tiap- tiap set materi. Masing- masing tema terdiri dari 

empat tipe/seri kartu yang meliputi contoh spesies, struktur 

tubuh , fungsi tubuh dan peranannya bagi kehidupan sehari-hari. 

3) Mendesain kartu dan logo belakang kartu dengan menggunakan 

program Microsoft Office Publisher . 

4) Mencetak kartu dengan menggunakan printer di atas kertas 

glossy paper berwarna putih polos. 

5) Menggunting kartu dengan rapi. 

f. Membuat perangkat pembelajaran yang terdiri dari Silabus, Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kerja Kelompok 

(LKK). 

g. Membuat instrumen evaluasi yaitu soal pretest / posttest berupa soal 

uraian. 
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h. Melakukan uji validitas pada tiap butir soal yang akan digunakan 

dalam pretest dan post test. Uji validitas digunakan untuk mengukur 

tingkat kevalidan instrument yang digunakan dalam penelitian ini.  

Instrumen yang valid adalah instrumen yang dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2008:173). 

i. Membuat lembar observasi aktivitas siswa. 

j. Membuat angket tanggapan siswa terhadap pembelajaran dengan 

menggunakan media pembelajaran kartu bergambar dan pembelajaran 

kooperatif tipe GI.  

 

2.    Pelaksanaan Penelitian 

 

Mengadakan kegiatan pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran 

kartu bergambar dengan pembelajaran kooperatif tipe GI untuk kelas 

eksperimen dan menggunakan media presentasi power point dengan metode 

ceramah untuk kelas kontrol di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung . 

Penelitian ini direncanakan sebanyak 2 kali pertemuan, pertemuan pertama 

membahas tentang Invertebrata (filum Porifera, Coelenterata dan 

Platyhelminthes, Nemathelminthes dan Annelida ) dan pertemuan kedua 

membahas mengenai invertebrata (filum Molusca, Artopoda dan 

Echiodermata), dengan langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut : 

a. Kelas Eksperimen 

1) Pendahuluan 

a. Guru memberikan pretest pada pertemuan I berupa soal uraian  mengenai 

sub materi pokok Invertebrata  . 
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b. Guru membacakan tujuan pembelajaran. 

c. Guru memberikan apersepsi dengan  memberikan  pertanyaan :  

      Pertemuan I  : Coelenterata terutama dari kelas Anthozoa, merupakan 

salah satu filum dalamsub materi pokok Invertebrata  yang 

berperan dalam pembentukan ekosistem terumbu karang. 

Dapatkah anda menyebutkan fungsi dari terumbu karang 

bagi kehidupan manusia? 

       Pertemuan II  : Pada tahun 2004 lalu, dunia digegerkan oleh pemberitaan 

tentang “Paul” Si gurita cerdas yang mampu memprediksi 

hasil pertandingan Piala Dunia ketika itu. Paul merupakan 

anggota filum Moluska yang paling banyak dimanfaatkan 

oleh manusia. Dapatkah anda menyebutkan contoh lain 

peranan filum tersebut bagi manusia? 

d. Guru memberikan motivasi dengan memberikan informasi mengenai 

manfaat mempelajari sub materi pokok Invertebrata  . 

      Pertemuan I  : penanggulangan wabah atau penyakit yng disebbakan oleh 

hewan dalam filum Platyhelminthes/ Nemathelminthes 

secara aman dengan murah dan mudah. 

              Pertemuan II  : Pemanfaatan hewan dalam penyediaan sumber pangan. 

 

2) Kegiatan inti 

a) Guru membagi siswa ke dalam 5 kelompok, masing-masing kelompok 

terdiri dari 5-6 orang siswa yang heterogen. 

b) Guru mengidentifikasi topik mengenai:  Invertebrata I (pertemuan I), 

dan Invertebrata II (pertemuan II) 



28 

 

 

 

c) Guru  memberikan Lembar Kerja Kelompok (LKK) Guru membagikan 

satu set kartu bergambar beserta LKS untuk masing- masing 

kelompok. 

d) Guru membimbing siswa apabila mengalami kesulitan dalam 

merencanakan tugas yang akan mereka pelajari. 

e) Guru membimbing siswa selama  melakukan investigasi topik-topik 

yang menjadi tugas bagi kelompok mereka masing-masing dengan 

menggunakan kartu bergambar  . 

f) Guru mendampingi siswa dalam menyiapkan laporan akhir hasil 

investigasi kelompok mereka . 

g) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyajikan hasil 

investigasi kelompoknya. 

h) Guru mengevaluasi penyajian dari tiap kelompok dan menambahkan 

jika ada materi yang terlewatkan oleh kelompok penyaji. 

i) Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah berlangsung dan  

memberi informasi tentang materi untuk pertemuan yang akan datang. 

3) Penutup  

a) Guru menyampaikan agar siswa mempersiapkan materi yang akan 

dibahas pada pertemuan berikutnya   

b) Melakukan evaluasi dengan memberikan posttest  pada akhir 

pembelajaran pertemuan II berupa soal uraian  yang sama  dengan soal 

pretest . 
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b. Kelas Kontrol  

1) Pendahuluan 

a.  Guru memberikan pretest pada pertemuan I   berupa soal uraian  

mengenai  hama dan penyakit pada organ  tumbuhan. 

b. Guru membacakan tujuan pembelajaran. 

c. Guru memberikan apersepsi dengan  memberikan  pertanyaan :  

      Pertemuan I  : Coelenterata terutama dari kelas Anthozoa, merupakan 

salah satu filum dalam sub materi pokok Invertebrata  

yang berperan dalam pembentukan ekosistem terumbu 

karang. Dapatkah anda menyebutkan fungsi dari terumbu 

karang bagi kehidupan manusia? 

       Pertemuan II  : Pada tahun 2004 lalu, dunia digegerkan oleh pemberitaan 

tentang “Paul” Si gurita cerdas yang mampu memprediksi 

hasil pertandingan Piala Dunia ketika itu. Paul merupakan 

anggota filum Moluska yang paling banyak dimanfaatkan 

oleh manusia. Dapatkah anda menyebutkan contoh lain 

peranan filum tersebut bagi manusia? 

d. Guru memberikan motivasi dengan memberikan informasi mengenai 

manfaat mempelajari sub materi pokok Invertebrata  . 

      Pertemuan I  : penanggulangan wabah atau penyakit yng disebbakan oleh 

hewan dalam filum Platyhelminthes/ Nemathelminthes 

secara aman dengan murah dan mudah. 

              Pertemuan II  : Pemanfaatan hewan dalam penyediaan sumber pangan. 
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2) Kegiatan inti 

a) Guru meminta siswa duduk dalam kelompoknya masing-masing 

(setiap kelompok berjumlah 4-5 orang dan pembagian kelompok telah 

dilakukan sebelumnya). 

b) Siswa mendengarkan penjelasan dari guru dan membuat resume 

mengenai materi pembelajaran tersebut sebagai tugas kelompok.  

c) Salah satu perwakilan kelompok memaparkan hasil diskusinya di 

depan kelas kelompok lain yang tidak maju memberikan tanggapan 

terhadap apa yang dipaparkan oleh rekannya. 

d) Guru menambahkan materi yang belum tercakup dalam diskusi. 

e) Setelah LKK selesai dikerjakan guru meminta setiap kelompok 

mengumpulkannya.   

f) Guru bersama siswa menyimpulkan sub materi pokok Invertebrata 

yang telah berlangsung dan  memberi informasi tentangsub materi 

pokok Invertebrata   untuk pertemuan yang akan datang. 

3) Penutup  

a) Guru menyampaikan agar siswa mempersiapkan materi yang akan 

dibahas pada pertemuan berikutnya   

b) Melakukan evaluasi dengan memberikan posttest  pada akhir 

pembelajaran pertemuan II berupa soal uraian  yang sama  dengan 

soal pretest . 
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3.  Pengamatan (Observasi) 

Pengamatan adalah kegiatan mendokumentasikan segala sesuatu yang 

berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran. Pengamatan dilakukan oleh 

observer yang terdiri dari 3 orang, yaitu peneliti dan 2 observer yang 

sebelumnya telah diberi pengarahan mengenai pelaksanaan penelitian 

 

E. Jenis dan Teknik Pengambilan Data 

 

Jenis dan teknik pengambilan data pada penelitian ini adalah : 

1) Jenis Data 

a) Data Kuantitatif 

   Data kuantitatif  yaitu berupa data kecakapan berpikir rasional  siswa 

pada sub materi pokok Invertebrata yang diperoleh dari nilai rata-rata 

pretest dan posttest berdasarkan nilai gain yang dinormalisasi(N-gain) 

antara kelompok eksperimen dan kontrol lalu dihitung selisih antara nilai 

pretest  dan posttest menggunakan formula Hake untuk mengetahui 

seberapa besar peningkatan kecakapan berpikir rasional siswa pada 

masing-masing aspeknya untuk kelompok eksperimen dan kontrol . 

 

b) Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa (1) data aktivitas belajar siswa yang diperoleh dari 

lembar observasi untuk mengetahui keterlibatan siswa dalam proses 

pembelajaran pada masing-masing pertemuan; (2) angket tanggapan 

siswa terhadap penggunaan media pembelajaran kartu bergambar melalui 



32 

 

 

 

model pembelajaran kooperatif tipe GI; dan (3) catatan lapangan untuk 

mengetahui keadaan proses pembelajaran 

 

2) Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut: 

              a)  Pretest dan Posttest  

Data kecakapan berpikir rasional diperoleh dari  nilai pretest dan pos 

test.  Nilai pretes dan postes diambil di luar jam pelajaran, yaitu pada 

pertemuan prapenelitian dan pascapenelitian, baik pada kelompok 

eksperimen maupun kontrol. Bentuk soal yang diberikan berupa soal 

uraian berjumlah 5 soal, dimana siswa harus memberikan alasan 

terhadap setiap jawaban untuk mengetahui tingkat berpikir rasional 

siswa. Bobot masing-masing jawaban benar disesuaikan dengan poin 

kriteria penilaian yang telah ditentukan. Soal disusun sedemikian rupa 

sehingga setiap soal mengandung indikator berpikir rasional sehingga 

dapat melatih siswa untuk dapat mengembangkan kecakapan berpikir 

rasionalnya. Indikator berpikir rasional yang diamati, yaitu: 

1) menggali informasi; 2) mengolah informasi; 3) mengambil 

keputusan; dan 4) memecahkan masalah secara kreatif. Masing-

masing indikator berpikir rasional memiliki skor yang tertera pada 

rubrik penilaian soal berikut: 
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 Tabel 2 Kriteria  Kecakapan  Berpikir Rasional  Siswa  

 

        Keterangan  f  = jumlah poin;  P= poin;  K = kriteria 

                         (modifikasi  Arief, 2009:9 dalam Millah, 2011:36). 

Catatan : 

A. Kecakapan  menggali informasi dan menemukan informasi 

 Memahami permasalahan 

0. Tidak ada  jawaban  

1. Mampu  mengungkapkan permasalahan namun kurang tepat  

2. Mampu  mengungkapkan permasalahan dengan tepat dan jelas 

 Mengidentifikasi informasi 

0. Tidak ada  jawaban  

1. Mampu mengungkapkan informasi  namun kurang jelas  

2. Mampu mengungkapkan informasi dari berbagai sumber dengan 

jelas  

        B . Kecakapan mengolah informasi  

 Membuat kesimpulan 

1. Untuk  jawaban uraian yang benar tanpa alasan 

2. Alasan yang tidak sesuai dengan  tujuan 

3. Alasan sesuai dengan tujuan 

        C. Kecakapan mengambil keputusan 

  Mengambil keputusan  

1. Untuk jawaban benar tanpa alasan 

2. Alasan yang tidak sesuai dengan permasalahan 

3. Alasan sesuai dengan permasalahan 

        D.  Memecahkan masalah secara arif dan  kreatif   

1.Untuk jawaban uraian yang benar tanpa alasan 

2.Alasan tidak  sesuai dengan permasalahan 

3.Alasan  sesuai dengan permasalahan  

4.Alasan  menyeluruh  sesuai dengan permasalahan 

b) Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

No 

Nama 

siswa 

Aspek Keterampilan Berpikir Rasional  Siswa 

f Nilai  
A B C D 

No soal... No soal... No soal … No soal … 

     P 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 4   

1   
 

    
 

 
 

 
 

  
 

    

2   
 

    
 

 
 

 
 

  
 

    

3   
 

    
 

 
 

 
 

  
 

    

4   
 

    
 

 
 

 
 

  
 

    

5   
 

    
 

 
 

 
 

  
 

    

Dst   
 

    
 

 
 

 
 

  
 

    

 f   
 

 
 

  

Skor maksinal  
 

 
 

  

Nilai 
    

  

Kriteria       

                            (Dimodifikasi dari Arief, 2009:9) 
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Lembar observasi  aktivitas siswa berisi semua aspek kegiatan yang 

diamati dalam proses pembelajaran. Setiap siswa diamati point kegiatan 

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

observasi sesuai dengan aspek yang telah ditentukan. Aspek yang diamati 

yaitu: aktivitas siswa bekerjasama dengan teman, mengemukakan 

pendapat, bertanya dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. 

     Tabel 3. Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

No Nama Aspek yang di amati Xi X Ket 

A B C D 

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

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

Dst                 

Xi        

X        

Ket        

Berilah tanda checklist (√) pada setiap item yang sesuai  

                                                           (dimodifikasi dari Carolina, 2010: 29) 

 

 

 Keterangan: X = persentase aktivitas siswa; ∑X i  = Jumlah skor yang  

diperoleh; n = Jumlah skor maksimum(12)  

                                                                                   (Sudjana, 2002 : 69).                                                                                                          
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Keterangan kriteria penilaian aktivitas siswa: 

A. Kemampuan mengemukakan pendapat/ ide 

1. Tidak mengemukakan pendapat /ide 

2. Mengemukakan pendapat/ ide namun tidak sesuai dengan 

pembahasan 

3. Mengemukakan pendapat/ide sesuai dengan pembahasan 

B. Bekerjasama dengan teman : 

1. Tidak bekerjasama dengan teman (diam saja) 

2. Bekerjasama tetapi hanya satu atau dua teman. 

3. Bekerjasama baik dengan semua anggota kelompok 

C. Bertukar informasi 

1. Tidak berkomunikasi secara lisan/tulisan dalam bertukar  pendapat 

dengan anggota kelompok (diam saja) 

2. Berkomunikasi secara lisan/tulisan  dengan anggota kelompok tetapi 

tidak sesuai dengan permasalahan  

3. Berkomunikasi secara lisan/tulisan dengan anggota kelompok dalam 

bertukar pendapat  untuk memecahkan permasalahan  

D. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok  

1. Siswa dalam kelompok  kurang dapat mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok  yang sistematis, dan tidak  dapat menjawab 

pertanyaan  

2. Jika siswa dalam kelompok kurang dapat mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok  dengan cara yang kurang sistematis,menjawab 

pertanyaan dengan benar 

3. Jika siswa dalam kelompok dapat mempresentasikan hasil diskusi 

dengan cara sistematis, menjawab pertanyaan dengan benar dan 

ilmiah 

 

c) Angket Tanggapan Siswa 

 

Angket tanggapan siswa berisi tentang semua pendapat penggunaan 

media kartu bergambar  dengan pembelajaran kooperatif tipe GI dalam 

pembelajaran di kelas. Angket ini berupa 10 pernyataan yang diberikan 

kepada siswa kelas eksperimen , terdiri dari 5 pernyataan positif dan 5 

pernyataan negatif. Angket tanggapan siswa ini memiliki 4 pilihan 

jawaban yaitu sangat setuju, setuju,tidak setuju dan sangat tidak setuju. 
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  Tabel 4. Angket Tanggapan Siswa 

 

b) Catatan Lapangan 

 

Catatan  lapangan diisi oleh observer untuk mengamati proses pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru/peneliti di kelas eksperimen maupun kontrol. 

Format catatan lapangan disajikan dalam Tabel 6 sebagai berikut. 

 

 

 

NO Pertanyaan-pertanyaan SS S TS STS 
1 Saya senang mempelajari materi  pokoksub 

materi pokok Invertebrata  melalui media 

kartu bergambar model pembelajaran yang 

diberikan oleh guru. 

    

2 Saya lebih mudah memahami materi yang 

dipelajari melalui media dengan model 

pembelajaran yang diberikan oleh guru. 

    

3 Saya bingung dalam menyelesaikan  

masalah  melalui media dan model 

pembelajaran yang diberikan oleh guru. 

    

4 Saya lebih mudah mengerjakan soal-soal 

setelah belajar dengan media dan model 

pembelajaran yang diberikan oleh guru. 

    

5 Ketika pembelajaran  berlangsung, saya 

mengantuk dan bosan. 
    

6 Pembelajaran yang dilakukan mendorong 

saya untuk berpikir secara logis dan 

rasional. 

    

7 Saya belajar menggunakan kemampuan 

sendiri melalui media dengan model 

pembelajaran yang diberikan oleh guru 

    

8 Pembelajaran yang baru ini membuat saya 

pusing dan stress. 
    

9 Saya merasa sulit mengerjakan soal-soal di 

LKK melalui media dengan model 

pembelajaran diberikan oleh guru. 

    

10 Saya mampu mengarahkan sendiri cara 

belajar saya melalui media dengan model 

pembelajaran yang diberikan oleh guru. 
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Tabel 5. Format catatan  lapangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
F. Teknik Analisis Data 

a. Kecakapan  berpikir  rasional siswa 

Untuk  mendeskripsikan kecakapan berpikir rasional siswa dalam 

pembelajaran Biologi sebagai berikut: 

1) Menjumlahkan skor seluruh siswa.  

2) Menentukan skor tiap indikator  kecakapan berpikir rasional 

dengan menggunakan rumus: 

 

CATATAN LAPANGAN 

 

 

Nama sekolah   :   

Kelas    :   

Mata Pelajaran   :   

Materi Pokok   :        

Uraian Materi Pokok  : 

Hari/Tanggal   : 

 

Hal yang terjadi selama Proses Pembelajaran. 

 

No. Komponen 
Hal-hal yang Dilakukan Saat Proses 

Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal 
 

2. Kegiatan Inti 

 

3. Kegiatan Akhir 

 

 

 

      Observer 

 

     (.......................................) 
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             P= 
N

f 100

 

          Keterangan :   

           P  =  Poin yang dicari;  f   =  Jumlah poin kecakapan berpikir   

rasional yang diperoleh; N =Jumlah total poin kecakapan berpikir 

rasional tiap indikator (dimodifikasi dari Sudijono, 2004: 40). 

 

3)  Menjumlahkan skor seluruh siswa/siswa. 

        Setelah data diolah dan diperoleh poinnya, maka kecakapan 

         berpikir rasional siswa tersebut dapat dilihat dari kriteria sebagai 

berikut : 

       Tabel 6. Kriteria presentasi skor kecakapan berpikir rasional siswa 

  

 

 

 

 

Kemudian dihitung selisih antara nilai pretes dan postes dengan 

menggunakan rumus N-gain lalu dianalisis secara statistik. Untuk 

mendapatkan skor N-gain menggunakan rumus Hake ,1999 dalam Coletta 

dan Phillips, 2005: 1) ) yaitu: 

N-gain  = 100
max






SpreS

SpreSpost

 

 

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); 

SmaVIII  = maX imum score (skor maksimum) 

              (modifikasi  dari Hake, 1999:1) dalam Coletta dan Phillips, 2005: 1). 

Skor Kriteria 

80,1-100 

60,1-80 

40,1-60 

20,1-40 

0,0-20 

Sangat tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Sangat rendah 

(dimodifikasi dari Arikunto, 2010: 245) 
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Nilai pretest, posttest, dan skor N-gain pada kelompok kontrol dan 

eksperimen dianalisis menggunakan uji t dengan program SPSS versi 17, 

yang sebelumnya dilakukan uji prasyarat berupa:   

1) Uji Normalitas Data                                                                                                                                                                                                                                                              

    Uji normalitas data dilakukan menggunakan uji Lilliefors dengan program 

SPSS versi 17.  

a) Hipotesis 

Ho : Sampel berdistribusi normal 

H1  : Sampel tidak berdistribusi normal 

b) Kriteria Pengujian 

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

yang lainnya (Pratisto, 2004:5). 

 

2) Uji Homogenitas Data 

Apabila masing masing data berdistribusi normal, maka dilanjutkan 

dengan uji kesamaan dua varian dengan dengan menggunakan program 

SPSS versi 17.  

a) Hipotesis  

     Ho : 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). 
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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. 

1) Uji Kesamaan Dua Rata-rata  

a) Hipotesis 

H0 = Rata-rata N-gain kedua sampel sama 

H1 = Rata-rata N-gain kedua sampel tidak sama 

b) 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 dalam Carolina, 2010:26). 

 

2) Uji Perbedaan Dua Rata-rata  

a) 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. 

b) 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 

         •  Uji Mann-Withney U  

a) 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. 

b) Kriteria Uji : 

       Ho ditolak jika sig>0,05 dalam hal lainnya Ho diterima 

         (Pratisto. 2004 dalam Carolina, 2010:26). 
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2. Pengolahan Data Aktivitas Siswa 

 

Data aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung merupakan 

data yang diambil melalui observasi. Data tersebut dianalisis 

menggunakan indeks aktivitas siswa. Langkah-langkah yang dilakukan 

yaitu: 

1.Menghitung persentase aktivitas menggunakan rumus: 

                 
%100x

n

xi


 

  Keterangan    =  Rata-rata skor aktivitas siswa, ∑xi  = Jumlah skor 

maksimal yang diperoleh, n =  Jumlah skor maksimum  

 

 Menafsirkan atau menentukan katagori Indeks Aktivitas Siswa 

sesuai    klasifikasi pada tabel 5 

              Tabel 7. Klasifikasi Indeks Aktivitas Siswa 

 

 

 

 

 

 

3.    Pengolahan Data Angket Tanggapan Siswa Terhadap Penggunaan 

Media Pembelajaran  Kartu Bergambar dengan  Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe GI 

 

Data tanggapan siswa terhadap pembelajaran yang menggunakan media 

pembelajaran kartu bergambar dengan model pembelajaran kooperatif tipe GI 

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 

Dimodifikasi dari Hake dalam Coletta dan Phillips (2005: 5) 
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dikumpulkan melalui penyebaran angket. Angket tanggapan berisi 10 

pernyataan yang terdiri dari 5 pernyataan positif dan 5 pernyataan negatif. 

Pengolahan data angket dilakukan sebagai berikut:   

1) Skor angket 

        Tabel  8.Skor per soal angket 

 

 

 

 

 

           

 

   

 

 

 Tabel 9. Penskoran angket tanggapan siswa pada pembelajaran     

menggunakan  media pembelajaran kartu bergambar dengan 

pembelajaran kooperatif tipe GI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Soal 
Skor per soal angket 

3 2 1 0 

1.(+) SS S TS STS 

2.(+) SS S TS STS 

3. (-) STS TS S SS 

4.(+) SS S TS STS 

5.(-) STS TS S SS 

6.(-) STS TS S SS 

7.(+) SS S TS STS 

8.(-) STS TS S SS 

9.(-) STS TS S SS 

10.(+) SS S TS STS 

No 

.responden 

(siswa) 

Skor angket per item soal 

Skor 

total 
No. soal 

... 

No. soal 

... 

No. soal 

... 

No. soal 

... 

No. soal 

... 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3  

1.                      

2.                      

dst.                      

Keterangan : 

SS = sangat setuju;S = setuju;TS = tidak setuju; STS  sangat tidak 

setuju     (dimodifikasi dari Rahayu, 2010: 29) 

 

(dimofikasi dari Rahayu, 2010: 30) 
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2) Menghitung persentase skor angket dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

%100


maks

in
S

S
X

 

                          Keterangan:   

     inX  = Persentase jawaban siswa;  S  = Jumlah skor   jawaban;  maksS  =    

Skor maksimum yang diharapkan (30) (Sudjana, 2002: 69). 

 

 

 3).Melakukan tabulasi data temuan pada angket berdasarkan klasifikasi yang 

dibuat, bertujuan untuk memberikan gambaran frekuensi dan kecenderungan 

dari setiap jawaban berdasarkan pernyataan angket. 

       

              Tabel 10. Tabulasi data angket tanggapan siswa terhadap penggunaan media 

kartu bergambar dengan pembelajaran kooperatif tipe GI. 

 

No. 

pertanyaan 

   angket 

Pilihan 

Jawaban 

Nomor Responden (siswa) 
Keterangan 

Frekuensi 

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

d

s

t

.  

 

1. 

SS            

S            

TS            

STS            

 

2. 

SS            

S            

TS            

STS            

 

… 

dst. 

SS            

S            

TS            

STS            

       (dimodifikasi dari Rahayu, 2010: 31) 
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3)   Menafsirkan persentase angket untuk mengetahui tanggapan siswa yang 

pembelajarannya menggunakan media kartu bergambar dengan 

pembelajaran kooperatif tipe GI.  

Tabel 11. Tafsiran persentase jawaban  

 

 

 

       

             Arikunto (2010: 245) 

 

Persentase Kriteria 

75,1%-100% 

50,1%-75% 

25,1%-50% 

0,0%-25% 

Sangat setuju 

Setuju 

Tidak setuju 

Sangat tidak setuju 


