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(Kuasi Eksperimen pada Siswa Kelas X SMA  

Muhammadiyah 2 Bandar Lampung  

Tahun Ajaran 2015/2016) 

 

 

Oleh 
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Hasil observasi serta wawancara dengan guru biologi kelas X SMA 

Muhammadiyah 2 Bandar Lampung diketahui bahwa penguasaan materi pokok 

dunia tumbuhan pada kelas X tahun 2015/2016 masih rendah hal ini dikarenakan 

guru belum menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan materi pokok 

pembelajaran dan proses pembelajaran kurang aktif. Model pembelajaran Gallery 

Walk (GW) adalah model pembelajaran yang dapat memaksa siswa untuk 

membuat suatu karya yang kemudian dapat menciptakan suasana pembelajaran 

aktif sehingga suasana kelas menjadi hidup. GW merupakan salah satu model 

pembelajaran yang mampu meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Desain 

penelitian ini adalah pretest postes tak ekuivalen. Sampel penelitian ini adalah 

siswa kelas Xb (kelas kontrol ) dan kelas Xc (kelas eksperimen) yang dipilih 

dengan teknik clusster random sampling. 

Data penelitian ini berupa data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh 

dari rata-rata nilai pretest, posttest, dan N-gain dan dianalisis dengan uji U. Hasil 



 

 

pretes p (0,062) < (0,104), hasil postes th (10,120) > tt (1,691), dan hasil N-gain th (7,501) > 

tt (1,691). Nilai N-gain per indikator C1 pada kelas kontrol diperoleh p (0,001) < 

(0,149) pada kelas eksperimen diperoleh p (0,001) < (0,145). Nilai N-gain per 

indikator C2 pada kelas kontrol diperoleh p (0,761) > (0,149) pada kelas 

eksperimen diperoleh p (0,761) > (0,145). Nilai N-gain per indikator C4 pada 

kelas kontrol diperoleh p (0,017) < (0,149) pada kelas eksperimen diperoleh p 

(0,017) < (0,145). Data kualitatif berupa rata-rata persentase aktivitas siswa yang 

diperoleh dari hasil observasi pada tiap pertemuan dan angket tanggapan siswa 

terhadap penggunaan model pembelajaran GW kemudian dianalisis secara 

deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pembelajaran dengan model 

pembelajaran GW dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan rata-rata nilai 

pretest (50,37); posttest (77,75); dan N-gain (50,97). Aktivitas belajar siswa juga 

mengalami peningkatan dengan rata-rata berkriteria tinggi yaitu 85,57% hal ini 

juga terlihat dari peningkatan untuk semua aspek yang diamati yaitu bekerjasama 

dengan teman berkriteria tinggi (81%); mencari informasi berkriteria sangat tinggi 

(90%); menuliskan pendapat atau ide berkriteria tinggi (86%); mempresentasikan 

hasil diskusi kelompok berkriteria tinggi (83%); dan mengajukan pertanyaan 

berkriteria tinggi (88%). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

model pembelajaran GW berpengaruh signifikan dalam meningkatkan hasil 

belajar dan aktivitas belajar siswa pada materi pokok dunia tumbuhan (plantae). 

 

Kata kunci : aktivitas, Gallery Walk, hasil belajar, plantae. 
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa, pelajaran Biologi

termasuk dalam rumpun Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), yang umumnya

memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan, khususnya

didalam menghasilkan siswa yang berkualitas, yaitu berpikir kritis, kreatif,

logis dan berinisiatif dalam menanggapi isu di masyarakat yang

diakibatkan oleh dampak perkembangan ilmu pengetahuan alam (BSNP,

2006: iv)

Belajar secara umum dapat diartikan sebagai perubahan individu yang

terjadi melalui pengalaman, dan bukan karena pertumbuhan atau

perkembangan tubuhnya atau karakteristik seseorang sejak lahir. Dan

proses belajar itu sendiri terjadi melalui banyak cara baik disengaja

ataupun tidak sengaja dan berlangsung sepanjang waktu dan menuju pada

suatu perubahan  pada diri pembelajar.

Pembelajaran pada dasarnya adalah proses interaksi atau hubungan timbal

balik antara guru dan siswa dalam situasi pendidikan. Oleh karena itu

dalam proses pembelajaran guru dituntut untuk memiliki sikap sabar, ulet
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dan sikap terbuka di samping kemampuan dalam menciptakan situasi yang

aktif, bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis. Beberapa

masalah yang sering muncul pada saat proses pembelajaran adalah

kebanyakan siswa yang lebih bersifat pasif, enggan, takut atau malu-malu

untuk mengemukaan pendapatnya. Keadaan seperti ini yang kemudian

dapat mengganggu proses belajar (Carolina, 2010: 6).

Di dalam proses pembelajaran IPA siswa dituntut untuk mampu

menemukan fakta-fakta, membangun kosep, teori dan membangun sikap

ilmiah yang berpengaruh positif terhadap kualitas proses pendidikan

maupun produk pendidikan. Keberhasilan dalam proses pendidikan tidak

lepas dari proses pembelajaran. Untuk mendukung proses pembelajaran

tersebut maka guru harus memiliki kemampuan dan keterampilan untuk

menentukan model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan

disampaikan kepada siswa.

Guru yang efektif adalah guru yang menemukan cara dan selalu berusaha

agar siswanya terlibat secara tepat dalam suatu mata pelajaran dengan

presentasi waktu belajar akademis yang tinggi dan pelajaran berjalan tanpa

menggunakan teknik yanng memaksa, negatif, atau hukuman

(Soemasasmito dalam Trianto, 2009: 20). Selain itu guru yang efektif

adalah orang-orang yang dapat menjalin hubungan simpatik dengan para

siswa, menciptakan lingkungan kelas yang mengasuh, penuh pengertian,

memiliki suatu rasa cinta belajar, menguasai sepenuhnya bidang studi

mereka dan dapat memotivasi siswa untuk bekerja tidak sekedar mencapai
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suatu prestasi namun juga menjadi anggota masyarakat yang pengasih

(Kardi dan Nur dalam Trianto, 2009: 21)

Seorang guru memerlukan strategi penyampaian materi untuk mendesain

kegiatan belajar mengajar yang dapat merangsang hasil belajar yang

efektif dan efisien sesuai dengan kondisi.Apabila dalam penyampaian

materi model pembelajaran yang digunakan kurang tepat maka materi

yang diberikan oleh guru kurang memberikan dorongan (motivasi) kepada

siswa. Hal ini yang kemudian menyebabkan tidak tercapainya tujuan

pembelajaran.

Selain model pembelajaran yang harus sesuai, salah satu kegiatan

pendukung guru adalah menciptakan kondisi dan situasi yang

memungkinkan siswa untuk melakukan proses belajar yang efektif. Ini

merupakan salah satu hal mendasar yang tidak dikuasai oleh guru.

Hasil observasi serta wawancara dengan guru Biologi yang mengajar di

kelas X SMA Muhammadiyah 2 Bandarlampung, diketahui bahwa

Kriteria Ketuntasan Minimal yang ditetapkan oleh sekolah yaitu ≥ 70,

sedangkan persentase rata-rata ketuntasan belajarnya adalah 56,7%.

Penguasaan materi pokok Dunia Tumbuhan (Plantae) pada kelas X tahun

ajaran 2015/2016 masih rendah yaitu 68.

Berdasarkan wawancara dan diskusi yang telah dilakukan didapatkan

informasi bahwa rendahnya nilai rata-rata biologi tersebut diduga karena

beberapa hal. Diantaranya adalah guru belum menggunakan model
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pembelajaran GW dan proses pembelajaran tersebut siswa pasif.

Pembelajaran yang diterapkan lebih dominan menggunakan ceramah dan

diskusi kelompok. Sehingga sistem belajar yang tercipta hanya menerima

informasi dari guru dan siswa kurang optimal memberdayakan potensi

yang dimiliki. Materi Dunia Tumbuhan (Plantae) di pilih dalam penelitian

ini, karena penyampaian dalam pembelajaran siswa hanya menerima apa

yang diberikan oleh guru. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran

khususnya pada materi pokok Dunia Tumbuhan (Plantae) perlu digunakan

model pembelajaran yang dapat membuat siswa aktif dan dapat

meningkatkan hasil belajar siswa. Keaktifan siswa dalam proses

pembelajaran sangat penting karena akan menyebabkan interaksi antara

guru dengan siswa ataupun siswa dengan siswa. Sehingga suasana kelas

menjadi segar dan kondusif karena siswa melibatkan potensinya

semaksimal mungkin. Aktivitas yang timbul dari siswa ini diperlukan

untuk membentuk pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan

kompetensi yang diharapkan.

Gambaran permasalahan di atas menunjukkan bahwa pembelajaran biologi

perlu diperbaiki guna meningkatkan aktivitas dan hasil belajar khususnya

pada materi pokok Dunia Tumbuhan (Plantae). Model pembelajaran yang

dapat digunakan adalah GW. GW adalah model pembelajaran yang dapat

memaksa siswa untuk membuat suatu karya berupa gambar ataupun skema

terhadap apa-apa yang di temukan selama proses diskusi bersama dengan

kelompok, yang kemudian hasil karya tersebut dipajang didepan kelas.
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Dari karya berupa gambar tersebut guru menanamkan konsep sesuai

kompetensi yang ingin dicapai.

Penggunaan model GW diharapkan dapat mengatasi kendala-kendala

pembelajaran seperti materi pembelajaran yang sulit diserap oleh siswa.

Karena model ini dapat menghemat efisiensi waktu pelajaran dan

memberikan kesempatan kepada siswa untuk membuat suatu karya.

GW merupakan salah satu cara untuk menilai dan mengingat apa yang

telah siswa pelajari selama ini (Silberman, 2006: 274).

Hasil penelitian oleh Gufron (2011: xvi), juga membuktikan bahwa

penerapan model GW dapat menciptakan suasana pembelajaran aktif

sehingga suasana kelas menjadi hidup. Siswa menjadi aktif dalam belajar

dan hasil belajar menjadi maksimal. Dengan demikian GW merupakan

suatu model pembelajaran yang diharapkan mampu meningkatkan

aktivitas dan hasil belajar siswa. Kenyataan diatas mendorong peneliti

untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul “Penggunaan Model

Pembelajaran Galery Walk (GW) Terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar

Siswa Pada Materi Pokok Dunia Tumbuhan (Plantae)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan, maka rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah aktivitas belajar siswa pada materi pokok Dunia

Tumbuhan (Plantae) dengan menggunakan model pembelajaran GW?
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2. Bagaimanakah hasil belajar siswa pada materi pokok Dunia Tumbuhan

(Plantae) dengan menggunakan model pembelajaran GW?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari

penelitian ini untuk mengetahui:

1. Penggunaan model pembelajaran GW terhadap aktivitas siswa pada

materi Dunia Tumbuhan (Plantae)

2. Penggunaan model pembelajaran GW terhadap hasil belajar siswa

pada materi Dunia Tumbuhan (Plantae)

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi guru

Menjadikan Model pembelajaran GW sebagai alternative pembelajaran

2. Bagi Siswa

Mendapatkan pengalaman dan situasi belajar yang membangun daya

pikir dan kreativitas optimal

3. Bagi Sekolah

Memiliki siswa yang berdaya pikir optimal, sehingga mempengaruhi

hasil belajar yang lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari kesalahan penafsiran, maka penulis, memberi batasan

masalah sebagai berikut :
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1. Siswa yang menjadi subjek penelitian ini adalah siswa kelas X.c

sebagai kelas eksperimen dan siswa kelas X.b sebagai kelas kontrol

SMA Muhammadiyah 2 bandarlampung semester genap tahun

pelajaran 2015/2016

2. Materi pokok pada penelitian ini adalah Dunia Tumbuhan (Plantae) di

kelas X semester genap dengan kompetensi dasar mendeskripsikan

ciri-ciri divisio dalam Dunia Tumbuhan dan peranannya bagi

kelangsungan hidup di bumi (K.D 3.3 )

3. Model pembelajaan Gallery Walk yang dimaksud adalah adalah model

pembelajaran yang dapat memaksa siswa untuk membuat suatu karya

berupa gambar ataupun skema terhadap apa-apa yang di temukan

selama proses diskusi bersama dengan kelompok, yang kemudian hasil

karya tersebut dipajang didepan kelas. Adapun sintak dari model ini

adalah :

1) Siswa bekerja sama dalam kelompok berempat sebagaimana

biasanya

2) Mereka diminta untuk membuat suatu produk atau kreasi kelompok

3) Setelah selesai, masing-masing kelompok memamerkan hasil karya

mereka tersebut. Hasil karya ini bisa dipasang di beberapa bagian

kelas jika berupa poster atau gambar-gambar.

4) Masing-masing kelompok berjalan keliling kelas dan mengamati

hasil karya kelompok-kelompok lain (Huda, 2011: 143-144)

4. Aktivitas yang dimaksud adalah aktivitas dikelas berupa aktivitas fisik

maupun psikis. Adapun aktivitas siswa dalam penelitian ini adalah: a)
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bekerjasama dengan teman, b) mencari informasi, c) menulis pendapat

atau ide, d) mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan e)

mengajukan pertanyaan (dalam Rohani, 2004: 6)

5. Hasil belajar yang dimaksud adalah kemampuan yang ditunjukkan

oleh siswa dari hasil pretest dan postest pada materi pokok dunia

tumbuhan (plantae).

F. Kerangka pikir

Kegiatan belajar yang baik terjadi karena ada interaksi antara guru dengan

siswa dan siswa dengan siswa. Guru memiliki peran sebagai fasilitator

tentu memiliki peran yang penting dan diharapkan mampu memilih model

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan belajar dan

mengajar sehingga mampu menciptakan suasana belajar yang membangun

potensi berpikir secara optimal. Salah satu cara yang diharapkan dapat

dilakukan guru untuk meningkatkan aktifitas dan hasil belajar adalah

dengan menerapkan model pembelajaran GW. Dimana model ini dapat

membantu dalam memahami materi pelajaran.Model ini dapat

mengarahkan siswa untuk berkarya dalam bentuk gambar ataupun skema.

Dari gambar ataupun skema yang dipajang di depan kelas tersebut, siswa

mampu melihat langsung kurang pahamnya dengan materi sehingga dapat

saling mengisi kekurangan. Dengan demikian, diharapkan penggunaan

model Gallery Walk mampu meningkatnya aktivitas dan hasil belajar

siswa.

Aktivitas yang diharapkan dalam pembelajaran adalah keaktifan dimana

siswa dapat mengekspresikan kemampuan secara totalitas. Tidak hanya
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mendengarkan, tetapi juga melihat dan memperoleh pengalaman sendiri

sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sehingga mendorong perubahan

tingkah laku pada peserta didik yang kemudian dapat diamati dan diukur

dalam bentuk perubahan pengetahuan dan sikap sebagai hasil belajar.

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran Gallery

Walk, sedangkan variabel terikatnya adalah aktivitas dan hasil belajar.

Hubungan antara variabel tersebut dapat digambarkan dalam diagram di

bawah ini :

Keterangan :

X : Model Pembelajaran GW
Y1 : Aktivitas Belajar
Y2 : Hasil Belajar

Gambar 1. Hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dari penelitian ini adalah :

Penggunaan model pembelajaran GW dapat meningkatkan aktivitas dan

hasil belajar siswa pada materi pokok Dunia Tumbuhan (Plantae)

Y1

X

Y2
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II.  TINJAUAN PUSTAKA

A. Gallery Walk

Model GW merupakan model pembelajaran tipe kooperatif yang dapat

memaksa siswa untuk membuat suatu daftar terbaik berupa gambar ataupun

skema sesuai hal-hal apa yang ditemukan atau diperoleh pada saat diskusi

disetiap kelompok untuk dipajang didepan kelas. Setiap kelompok menilai

hasil karya kelompok lain yang digalerikan kemudian dipertanyakan pada

saat diskusi kelompok dan ditanggapi. Penggalerian hasil kerja dilakukan

pada saat siswa telah mengerjakan tugasnya. Setelah semua kelompok telah

menyelesaikan tugasnya, guru memberi kesimpulan dan klarifikasi sekiranya

ada yang perlu diluruskan dari pemahaman siswa. Dengan demikian mereka

dapat belajar dengan lebih menyenangkan sehingga tujuan pembelajaran

yang diharapkan bisa tercapai.

Ada beberapa komponen pemakaian model GW (Ghufron, 2011: 13).

Komponen tersebut adalah :

1. Guru, guru pengajar harus paham betul tentang model GW.

2. Peserta didik, dalam kegiatan belajar mengajar peserta didik

mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, hal ini perlu

dipertimbangkan dalam pemkaian model GW.
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3. Alat atau bahan, bahan adalah kertas plano atau flip cart dan spidol.

Selain komponen, model GW memiliki langkah-langkah, kelebihan serta

kelemahan .

Adapun langkah-langkah model Gallery Walk oleh Rodgres (dalam Ghufron,

2011: 14)

Langkah-langkah penerapan :

1. Peserta dibagi dalam beberapa kelomppok

2. Kelompk diberi kertas plano atau flip cart

3. Tentukan topik atau tema pelajaran

4. Hasil kerja kelompok ditempel di dinding

5. Masing-masing kelompok berputar mengamati hasil kerja kelompok

lain

6. Salah satu wakil kelompok menjelaskan setiap apa yang ditanyakan

oleh kelompok lain

7. Koreksi bersama-sama

8. Klarifikasi dan penyimpulan

Berikut adalah kelebihan model GW oleh Ismail (dalam Ghufron, 2011: 14)

1. Siswa terbiasa membangun budaya kerjasama memecahkan masalah

dalam belajar

2. Terjadi sinergi saling menguatkan pemahaman terhadap tujuan

pembelajaran



12

3. Membiasakan siswa bersikap menghargai dan mengapresiasikan hasil

belajar kawannya

4. Mengaktifkan fisik dan mental siswa selama proses belajar

5. Membiasakan siswa memberi dan menerima kritik

Adapun kelemahan yang dimiliki oleh model GW oleh Ismail (dalam

Ghufron, 2011: 15)

1. Bila anggota kelompok terlalu banyak akan terjadi sebagian siswa

menggantungkan kerja kawannya

2. Guru perlu ekstra cermat dalam memantau dan menilai keaktifan

individu dan kolektif

3. Pengaturan setting kelas yang lebih rumit

B. Aktivitas Belajar Siswa

Menurut pendapat Risk (dalam Rohani, 2004: 6) belajar mengajar adalah :

Teaching is the guidance of learning experiences (belajar adalah proses

membimbing pengalaman belajar). Pengalaman itu sendiri hanya mungkin

diperoleh ketika peserta didik itu dengan keaktifannya sendiri beraksi

terhadap lingkungannya. Guru dapat membantu peserta didik belajar tetapi

guru tidak dapat belajar untuk anak itu. Jika seorang peserta didik ingin

memecahkan suatu problem, ia harus berpikir menurut langkah-langkah

tertentu. Kalau ia ingin menguasai suatu keterampilan, ia harus berlatih

mengkoordinasikan otot-otot tertentu. Kalau ia menginginkan sikap-sikap

tertentu ia harus memiliki sejumlah pengalaman emosional.
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Belajar yang berhasil mesti melalui berbagai aktivitas. Baik aktivitas fisik

maupus psikis. Aktivitas fisik ialah peserta didik giat aktif dengan anggota

badan, membuat sesuatu, bermain ataupun bekerja, ia tidak hanya duduk,

mendengarkan, melihat atau hanya pasif. Peserta didik yang memiliki

aktivitas psikis adalah jika daya jiwanya bekerja sebanyak-banyaknya atau

banyak berfungsi dalam rangka pengajaran. Seluruh kemauan dikerahkan

supaya daya itu tetap aktif untuk mendapatkan hasil pengajaran yang optimal

sekaligus mengikuti peroses pengajaran secara aktif: ia mendengarkan,

mengamati, menyelidiki, mengingat, menguraikan, mengasosiasikan

ketentuan satu dengan yang lainnya, dan sebagainya.

Dua aktivitas (psikis dan fisik) memang harus dipandang sebagai hubungan

yang erat. J. Piaget, pakar psikologi berpendapat: “seorang anak akan berpikir

sepanjang ia berbuat. Tanpa berbuat anak tak berpikir. Agar ia berpikir

sendiri (aktif) ia harus diberi kesempatan untuk berbuat sendiri”. Berpikir

pada taraf verbal baru timbul setelah individu berpikir pada taraf perbuatan.

Di sini berlaku prinsip learning by doing-learning by experience. Peserta

didik pasif: menekan apa yang diberikan dan telah dipikirkan oleh guru.

Memang menerima dan mendengarkan sesuatu dari orang yang ahli atau lebih

berpengalaman memiliki nilai guna bagi individu/peserta didik, tetapi

mendengar dan menerima itu mesti diikuti dengan membuat sendiri,

memikirkan sendiri, dan membuktikan sendiri.

Haruslah dipahami, keaktifan atau kegiatan yang dimaksud tentu jika peserta

didiklah yang melakukan sesuatu kearah perkembangan jasmani dan
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kejiwaan. Supaya peserta didik dapat mengekspresikan kemampuan secara

totalitas perlu diberi kesempatan untuk berbuat sendiri. Sehingga ia tidak

hanya menggunakan telinga saja tetapi juga mata, tangan, ikut memikirkan,

melaksanakan sesuatu dan sebagainya. Aktivitas jasmani dan aktivitas jiwa,

antara lain :

1. Visual activities, membaca, memperhatikan : gambar, demonstrasi,

percobaan, pekerjaan orang lain dan sebagainya.

2. Oral activities, menyatakan, merumuskan, bertanya,memberi saran,

mengeluarkan pendapat, mengadakan interview, diskusi, interupsi, dan

sebagainya.

3. Listening activities, mendengarkan : uraian, percakapan, diskusi, musik,

pidato dan sebagainya.

4. Writing activitie, menulis : cerita, karangan, laporan, tes angket,

menyalin dan sebagainya.

5. Drawing activities, menggambar, membuat grafik, peta, diagram, pola

dan sebagainya.

6. Motor activities, melakukan percobaan, membuat kontruksi, model,

mereparasi, bermain, berkebun, memelihara binatang dan sebagainya.

7. Mental activities, mengganggap, mengingat, memecahkan masalah,

menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan, dan

sebagainya.

8. Emotional activities, menaruh minat, merasa bosan, gembira, berani,

tenang, gugup  dan sebagainya.
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Aktivitas-aktivitas tersebut tidaklah terpisah satu sama lain. Dalam setiap

aktivitas motoris terkandung aktivitas mental disertai oleh perasaan tertentu,

dan seterusnya. Pada setiap pelajaran terdapat berbagai aktivitas yang dapat

diupayakan.

Prinsip aktivitas yang diuraikan diatas didasarkan pada pandangan psikologiis

bahwa, segala pengetahuan harus diperoleh melalui pengamatan (mendengar,

melihat dan sebagainya) sendiri dan pengalaman sendiri. Guru hanyalah

merangsang keaktifan denggan jalan menyajikan bahan pelajaran, sedangkan

yang mengolah dan mencerna adalah peserta didik itu sendiri sesuai dengan

kemauan, kemampuan, bakat dan latar belakang masing-masing. Belajar

adalah proses peserta didik harus aktif.

Implikasinya:

1. Untuk membangkitkan keaktifan jiwa peserta didik, guru perlu :

a. Mengajukan pertanyaan dan membimbing diskusi peserta didik

b. Memberikan tugas-tugas untuk memecahkan masalah-masalah,

menganalisis, mengambil keputusan dan sebagainya

c. Menyelenggarakan berbagai percobaan dengan mengumpulkan

keterangan, memberi pendapat dan sebagainya

2. Untuk membangakitkan aktifitas jasmani peserta didik, guru perlu :

a. Menyelenggarakan berbagai bentuk pelajaran keterampilan di

bengkel, laboratorium, dan sebagainya

b. Mengadakan pameran, karya wisata, dan sebagainya (Rohani, 2004:

9-10)



16

C. Hasil Belajar

Hasil belajar tampak sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri

siswa, yang dapat diamati dan diukur dalambentuk perubahan pengetahuan

sikap dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan terjadinya

peningktan dan pengembangan yang lebih baik dibandingkan dengan

sebelumnya, misal dari tidak tahu menjadi tahu, sikap kurang sopan menjadi

sopan, dan sebagainya (Hamalik, 2008: 155). Hasil belajar siswa pada

hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sehingga dengan belajar seseorang

akan mengalami perubahan berpikir dab sikap dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak

mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi

hasil beljar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya pengalaman

dan puncak proses belajar.

Hasil belajar merupakan suatu puncak proses pembelajaran. Suatu proses

belajar mengajar dinyatakan berhasil apabila hasilnya memenuhi tujuan dari

proses belajar mengajar tersebut. Hasil belajar dapat diketahui dengan adanya

evaluasi hasil belajar. Seperti yang diungkapkan oleh Davies (dalam Dimyati

dan Mujiono, 2010: 201) evaluasi hasil belajar adalah sebagai kegiatan yang

berupaya untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai

tujuan yang ditetapkan. Evaluasi hasil belajar memiliki sasaran berupa ranah-

ranah yang terakandung dalam tujuan. Ranah tujuan pendidikan berdasarkan

hasil belajar siswa secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tuga, yakni:

ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik.



17

Menurut Bloom (dalam Dimyati dan Mudjiono, 2010: 202) taksonomi atau

penggolongan tujuan ranah kognitif ada 6 (enam) kelas/tingkat yakni:

1. Pengetahuan, berupa pengenalan dan pengingatan kembali terhadap

pengetahuan tentang fakta, istilah, dan prinsip-prinsip dalam bentuk

seperti mempelajari.

2. Pemahaman, berupa kemampuan memahami/mengerti tentang isi

pelajaran yang dipelajari tanpa perlu menghubungkan dengan isi

pelajaran lainnya. Dalam pemahaman, siswa diminta untuk

membuktikan bahwa ia memahami hubungan yang sederhana diantara

fakta-fakta atau konsep.

3. Penggunaan/metode, merupakan kemampuan menggunakan

generalisasi atau abstraksi lainnya yang sesuai dalam situasi konkret

dan/atau situasi baru.

4. Analisis, merupakan kemampuan menjabarkan isi pelajaran ke bagian-

bagian yang menjadi unsur pokok.

5. Sintesis, merupakan kemampuan menggabungkan unsur-unsur pokok

ke dalam struktur yang baru. Dalam sintesis ini siswa diminta untuk

melakukan generalisasi.

6. Evaluasi, merupakan kemampuan menilai isi pelajaran untuk suatu

maksud atau tujuan tertentu. Dalam evaluasi, siswa diminta untuk

menerapkan pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki untuk

menilai suatu kasus.

Selanjutnya, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuuan khususnya

dalam bidang psikologi serta berkembangnya tuntutan komunitas
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pendidikan, Kratwohl, salah seorang anggota tim Bloom, mengajukan revisi

Taksonomi ini. Revisi taksonomi dilakukan dengan memasukkan unsur

metacognitif sebagai bagian tertinggi dari domain kognitif, yang kemudian

dinamakan meng-creat (mencipta) menggantikan posisi evaluasi dan

menarik sintesis. Hasil revisi taksonomi semua tingkatan dalam domain

kognitif yang asalnya kata benda diubah menjadi kata kerja, misalnya

tingkatan pertama yang disebut dengan pengetahuan (knowledge) diubah

menjadi mengingat (remembering). Demikian juga denga pemahaman

(comprehension) diubah menjadi memahami (understand) tingka tan dalam

domain kognitif hasil revisi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengingat

2. Memahami

3. Menerapkan

4. Menganalisis

5. Mengevalusi

6. Mencipta

Revisi dalam dimensi kognitif di antaranya meliputi :

1. Adanya penggnatian posisi tingkatan yakni evaluasi yang pada awalnya

ditempatkan pada posisi puncak menjadi posisi kelima mengganti

tingkatan sintesis yang digantikan dengan mencipta (creat) sebagai

tingkatan aspek kognitif yang paling tinggi.

2. Mengeluarkan aspek pengetahuan (knowledge) dari tingkatan kognitif

digantikan dengan mengingat (remember); sedangkan pengetahuan itu

sendiri dijadikan asapek tersendiri yang harus menaungi enam tingkatan
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meliputi pengetahuan (knowledge) tentang fakta, konsep, prosedural, dan

pengetahuan metakognitif.

3. Dimensi kognitif yang enam tingkatan diubah dari kata benda menjadi

kata kerja yakni yang aslanya pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis

sintesis, dan evaluasi menjadi mengingat, memahami, menerapkan,

menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta (Sanjaya, 2011: 128-130).

Hasil belajar merupakan suatu hal yang berkaitan dengan pencapaian dalam

memperoleh kemampuan sesuai dengan tujuan khususyang telah direncanakan

(Sanjaya, 2008: 13). Abdurrahman (2003: 37) mendefinisikan hasil belajar

sebagai suatu kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar.

Belajar merupakan proses mencapai tujuan, dengan demikian terjadi perubahan

tingkah laku setelah proses pembelajaran. Guru dalam kegiatan pembelajaran

merumuskan tujuan-tujuan dari belajar yang harus dicapai siswa. Siswa yang

berhasil adalah siswa yang mampu mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau

tujuan-tujuan instruksional.
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III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2015/2016

pada bulan April di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X semester genap

SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung tahun ajaran 2015/2016.

Sedangkan sample dalam penelitian ini adalah siswa kelas X.C sebagai

kelas eksperimen, dan siswa kelas X.B sebagai kelas kontrol yang dipilih

dengan teknik cluster random sampling. Menurut Margono (2005: 127)

teknik ini digunakan bilamana populasi tidak terdiri dari individu-individu,

melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau cluster.

C. Desain Penelitian

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain eksperimen semu

dengan desain pre test-post test. Kelompok eksperimen diberi perlakuan

dengan model pembelajaran GW, sementara kelas kontrol diberi perlakuan

dengan metode diskusi. Setelah itu kedua kelompok diberi tes/soal

penyelesaian masalah berupa soal essay yang sama di awal dan akhir

kegiatan pembelajaran (pre test-post test).
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Struktur desain penelitian ini adalah sebagai berikut :

Keterangan :

I = Kelas eksperimen
II = Kelas kontrol
X = Perlakuan di kelas eksperimen dengan model pembelajaran GW
C = Perlakuan di kelas kontrol dengan diskusi
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 tahap tersebut yaitu sebagai

berikut :

1. Prapenelitian

Kegiatan yang dilakukan pada prapenelitian adalah :

a. Membuat surat izin penelitian pendahuluan kesekolah tempat

diadakannya penellitian

b. Mengadakan observasi kesekolah tempat diadakannya

penelitian, untuk mendapatkan informasi tentang keadaan kelas

yang akan diteliti.

Kelas Pretes Perlakuan Postes

I O1 X O2

II O1 C O2
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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), Lembar Instruksi Kerja (LIK).

e. Membuat soal pre test dan soal post test mengenai materi pokok

dunia tumbuhan (plantae).

f. Membuat lembar observasi aktivitas siswa.

g. Membuat angket tanggapan siswa terhadap model pembelajaran

GW.

h. Pengambilan sampel dengan cara teknik cluster random

sampling. Adalah cara pengambilan unit-unit sampel dengan

prinsip memberikan kesempatan atau peluang atau kemungkinan

yang sama bagi setiap individu untuk dipilih (Triyono 2013:

148).

i.  Pembentukan kelompok belajar terdiri dari 5-6 orang siswa.

Kelompok yang di kelas eksperimen di pertemuan pertama

pembelajaran sebanyak 7 kelompok dengan jumlah 5 siswa

perkelompok. Pertemuan kedua sebanyak 6 kelompok dengan 1

kelompok beranggotakan 5 orang siswa dan 5 kelompok

beranggotakan 6 orang siswa. Pembentukan kelompok ini

bertujuan agar guru dapat memberikan bantuan kepada tiap

anggota kelompok lebih intensif. Hal ini terjadi sebab : (1)
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hubungan antar guru dengan siswa menjadi lebih sehat dan

akrab, (2) siswa memperoleh bantuan, kesempatan, sesuai

dengan kebutuhan, kemampuan dan minat, serta (3) siswa

dilibatkan dalam penentuan tujuan belajar, cara belajar, kriteria

keberhasilan. Ciri-ciri yang menonjol pada pembelajaran secara

kelompok dapat ditinjau dari segi (1) tujuan pengajaran, (2)

pembelajar, (3) guru sebagai pembelajar, (4) program

pembelajaran, dan (5) orientasi dan tekanan utama pelaksanaan

pembelajaran  (Dimyati dan Mujiono, 2010: 165-166)

2. Pelaksanaan Penelitian

Mengadakan kegiatan pembelajaran yang menggunakan model

pembelajaran GW, dan menggunakan metode diskusi untuk kelas

kontrol di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung

Penelitian ini dilaksanakan sebanyak 2 kali pertemuan dengan

langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut :

1. Kelas Eksperimen (Pembelajaran dengan menggunakan model
pembelajaran GW)

1. Pendahuluan

1) Siswa mengerjakan pre test dalam bentuk uraian pada

materi pokok dunia tumbuhan (plantae).

2) Siswa diberikan apersepsi oleh guru :

1) Pertemuan I :

Menanyakan kepada siswa “Apakah yang

kalian pernah melihat lumut dan suplir?”

2) Pertemuan II :
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Menanyakan kepada siswa “Apa ciri-ciri yang

membedakan tumbuhan paku dengan tumbuhan

berbiji?”

3) Guru memberikan motivasi kepada siswa:

1) Pertemuan I : Memberikan informasi mengenai

manfaat mempelajari materi pokok tumbuhan

berspora.

2) Pertemuan II : Memberikan informasi tentang

manfaat mempelajari materi pokok tumbuhan

berbiji.

2. Kegiatan Inti

1) Eksplorasi :

1) Siswa diminta duduk dalam kelompoknya masing-

masing, setiap kelompok terdiri dari 4-6 orang

(pembagian kelompok dilakukan pada hari

sebelumnya, yang terdiri dari 6 kelompok yang

heterogen berdasarkan tingkat intelegensi dan jenis

kelamin).

2) Guru menyajikan materi pengantar tentang Plantae,

dan memunculkan permasalahan yang mendasari

pembelajaran pada pertemuan tersebut.

Pertemuan 1: Guru memberikan LIK (Lembar

Instruksi Kerja) yang berisi langkah-langkah dalam

pembelajaran. Materi belajar pada pertemuan
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pertama yaitu tumbuhan berspora dengan sub

bahasan tumbuhan lumut dan paku.

Pertemuan II: Guru memberikan LIK (Lembar

Instruksi Kerja) yang berisi langkah-langkah dalam

pembelajaran. Materi belajar pada pertemuan kedua

yaitu tumbuhan berbiji dengan sub bahasan

gymnospermae dan angiospermae.

3) Guru memberikan kesempatan siswa untuk

menyiapkan hasil karyanya untuk dipamerkan ke

kelompok lain.

2) Elaborasi:

1) Guru memerintahkan masing-masing kelompok

secara bergantian untuk mengamati hasil karya

kelompok lain dan memberikan komentar pada hasil

kerja kelompok lain.

2) Siswa mempresentasikan hasil karya kelompoknya

nya sesuai dengan urutan kelompok dan

melakukannya secara bergilir. Siswa yang tidak

presentasi melakukan kegiatan mengelilingi Gallery

gambar kelompok lain dengan mencari informasi

dan memberikan pertanyaan dengan penuh rasa

ingin tahu.
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3) Guru memberi kesempatan untuk membahas

pertanyaan yang diajukan oleh kelompok lain serta

mempresentasikan kembali materi.

3) Konfirmasi:

1. Guru menanamkan konsep materi sesuai dengan

kompetensi yang ingin dicapai

2. Siswa dan guru mengadakan refleksi dengan

melakukan tanya-jawab tentang materi yang belum

dipahami atau belum dipahami oleh siswa.

3. Guru memberikan evaluasi dari hasil karya

kelompok yang telah dipresentasikan oleh siswa

4. Guru memberikan penilaian.

3. Penutup

1) Siswa diberikan tes akhir (post test) diakhir pertemuan.

2) Guru mengajak siswa bersama-sama menyimpulkan

hasil kegiatan pembelajaran pada setiap pertemuan.

3) Siswa diberikan refleksi terhadap kegiatan yang sudah

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram.

4) Siswa diminta untuk membaca materi yang akan

dibahas pada pertemuan selanjutnya.

2. Kelas Kontrol (Pembelajaran dengan menggunakan metode
diskusi )

1. Pendahuluan
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1) Siswa mengerjakan soal pre test mengenai uraian

materi pokok tumbuhan berspora untuk pertemuan

pertama, dan uraian materi pokok tmbuhan berbiji

untuk pertemuan kedua.

2) Guru memberikan apersepsi kepada siswa :

Pertemuan I: Menanyakan kepada siswa “Apakah

kalian pernah melihat lumut dan suplir?”

Pertemuan II: Menanyakan kepada siswa “adakah

diantara kalian yang pernah melihat pakis haji?”

3) Guru memberikan motivasi kepada siswa

Pertemuan I: Memberikan informasi mengenai manfaat

mempelajari materi tumbuhan berspora

Pertemuan II: Memberikan informasi mengenai

manfaat mempelajari materi tumbuhan berbiji.

4) Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari dan

tujuan pembelajaran, keterampilan sosial, dan karakter

yang harus dicapai

2. Kegiatan Inti

1) Eksplorasi:

1. Siswa diminta duduk dalam kelompoknya masing-

masing, setiap kelompok terdiri dari 4-6 orang

(pembagian kelompok dilakukan pada hari

sebelumnya, yang terdiri dari 7 kelompok).
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2. Guru menyajikan materi sebagai pengantar proses

pembelajaran.

4) Guru membagikan Lembar Kerja Kelompok (LKK)

mengenai materi pokok tumbuhan berspora untuk

pertemuan pertama, dan uraian materi pokok tumbuhan

berbiji untuk pertemuan kedua.

3. Siswa mengkaji literatur dan mengumpulkan informasi

dari berbagai sumber untuk menyelesaikan tugas yang

diberikan oleh guru, dan meminta bantuan dari guru

mengenai kesulitan yang mereka hadapi saat

mengerjakan LKK.

2) Elaborasi:

1. Siswa berdiskusi, saling mengemukakan pendapat, dan

bekerjasama dengan teman sekelompoknnya untuk

menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru.

2. Setelah masing-masing kelompok menyelesaikan LKK,

guru meminta siswa untuk mengumpulkan LKK.

3. Siswa mempresentasikan hasil diskusinya di depan

siswa lainnya, sedangkan siswa yang lain yang belum

maju mendengarkan kelompok yang sedang presentasi

dengan rasa hormat dan perhatian, kemudian dapat

mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan, serta

mengemukakan pendapatnya.
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3) Konfirmasi:

1. Guru memberikan evaluasi dari hasil tugas kelompok

yang telah dikerjakan oleh siswa.

2. Guru mengadakan penguatan dengan menjelaskan

materi yang belum dipahami oleh siswa.

3. Penutup

1. Siswa mengerjakan post test pada pertemuan terakhir.

2. Siswa diberi refleksi terhadap kegiatan yang sudah

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram.

3. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran

dan memberi informasi tentang materi untuk pertemuan

yang akan datang.

E. Jenis dan Teknik Pengambilan Data

Jenis dan teknik pengambilan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Data

a. Data Kuantitatif

Data kuantitatif yaitu berupa skor hasil belajar siswa yang diperoleh

dari nilai pre test dan post tes. Kemudian dihitung nilai N-gain, lalu

dianalisis secara statistik.



30

b. Data Kualitatif

Data kualitatif berupa data aktivitas siswa selama proses pembelajaran

berlangsung yang diambil melalui observasi dan data angket tanggapan

siswa terhadap penerapan model pembelajaran GW.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pre test dan Post test

Data hasil belajar berupa nilai pre test dan post test. Nilai pre test

diambil sebelum pembelajaran petemuan pertama pada setiap kelas baik

eksperimen maupun kontrol, sedangkan nilai postes diambil diakhir

pertemuan pada setiap kelas baik eksperimen maupun kontrol.

Teknik penskoran pre test dan post test yaitu :

= x 100

Keterangan : S = Nilai yang diharapkan  (dicari), R = jumlah skor dari

item atau soal yang dijawab benar, N = skor maksimum dari tes tersebut

(Purwanto, 2008: 112)

b. Lembar Observasi Aktivitas Siswa

Lembar observasi aktivitas siswa berisi semua aspek kegiatan yang

diamati pada saat proses pembelajaran. Setiap siswa diamati point

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

observasi sesuai dengan aspek yang telah ditentukan. Aspek yang
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diamati yaitu: (A) aktivitas bekerjasama dengan teman, (B) aktivitas

mencari informasi, (C) aktivitas kegiatan menulis pendapat atau ide,

(D) aktivitas mempresentasikan hasil diskusi kelompok, dan (E)

aktivitas mengajukan pertanyaan.

Tabel 1.Lembar Observasi Aktivitas Belajar Siswa

No Nama
Aspekkegiatan yang di amati

A B C D E
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2

1
2
3
4
5

Dst
X

∑Xi
Ket

Keterangan kriteria penilaian aktivitas siswa
A. Bekerjasama dengan teman

0. Tidak bekerjasama dengan teman
1. Bekerjasama dengan teman tapi hanya kepada satu atau dua teman

sekelompok
2. Bekerjasama dengan semua teman sekelompok

B. Mencari informasi
0. Tidak aktif atau hanya diam saja tidak mencari informasi
1. Aktif tetapi hanya mencari informasi sekedarnya saja dari buku

pegangan siswa
2. Aktif mencari informasi dari berbagai sumber

C. Menulis pendapat atau ide
0. Tidak menulis satupun pendapat atau ide
1. Menuliskan satu atau dua atau lebih pendapat atau ide tatapi tidak

relevan
2. Menuliskan satu atau dua atau lebih pendapat atau ide dan relevan

D. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok
0. Siswa tidak dapat mempresentasikan hasil kerja kelompok secara

sistematis dan tidak dapat menjawab pertanyaan
1. Siswa kurang dapat mempresentasikan hasil kerja kelompok secara

sistematis dan dapat menjawab pertanyaan dengan benar atau dapat
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mempresentasikan hasil kerja kelompok secara sistematis tetapi tidak
dapat menjawab pertanyaan

2. Siswa dapat mempresentasikan hasil kerja kelompok secara sistematis
dan dapat menjawab pertanyaan dengan benar

E. Mengajukan pertanyaan
0. Tidak mengajukan pertanyaan
1. Mengajukan pertanyaan, tetapi tidak mengarah pada materi belajar
2. Mengajukan pertanyaan yang mengarah pada materi belajar

c. Angket Tanggapan Siswa

Angket tanggapan siswa berisi tentang semua pendapat siswa mengenai

penerapan  model pembelajaran GW dalam pembelajaran di kelas.

Angket ini berupa 10 pernyataan, terdiri dari 5 pernyataan positif dan 5

pernyataan negatif. Angket tanggapan siswa ini memiliki 2 pilihan

jawaban yaitu setuju (S) dan tidak setuju (TS).

Tabel 2. Angket pernyataan tanggapan siswa.

No Pernyataan-pernyataan S TS
1 Saya senang mempelajari materi pokok

DuniaTumbuhan dengan pembelajaran yang digunakan
oleh guru.

2 Saya lebih mudah memahami materi yang dipelajari
melalui model pembelajaran yang digunakan oleh guru.

3 Pembelajaran yang digunakan tidak mampu
mengembangkan kemampuan saya dalam memecahkan
masalah.

4 Pembelajaran yang digunakan menjadikan saya lebih
aktif dalam diskusi kelas dan kelompok.

5 Saya merasa bosan dalam proses belajar dengan
pembelajaran yang diberikan guru

6 Saya merasa bingung menggunakan pembelajaran yang
diberikan guru

7 Saya merasa sulit berinteraksi dengan teman dalam
proses pembelajaran yang berlangsung

8 Saya termotivasi untuk mencari data/informasi dari
berbagai sumber (buku, media informasi, dan
sebagainya) untuk menyelesaikan pembuatan karya
berupa gambar/bagan tentang dunia tumbuhan, untuk
memudahkan dalam memahami materi pokok tersebut

9 Saya merasa sulit mengerjakan soal postes dengan
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pembelajaran yang digunakan oleh guru
10 Saya memperoleh wawasan/pengetahuan baru tentang

materi pokok plantae

F. Teknik Analisis Data

1. Data Kuantitatif

Data penelitian ini berupa nilai pre test, post test, dan N-gain. Untuk

mendapatkan N-gain menggunakan rumus Hake (1999: 1) yaitu:

N-gain= ̅ ̅̅ 100
Keterangan:
g =  average normalized gain = N-gain
Spost =  postscore class averages = skor postes
Spre = prescore class averages = skor pretes
Smax = maximum score = skor maksimum

Nilai pretes, postes, dan N-gain pada kelas eksperimen dan kontrol selanjutnya

dianalisis menggunakan uji t dengan program SPSS 17, yang sebelumnya

dilakukan uji prasyarat berupa uji normalitas dan kesamaan dua varians

(homogenitas) data :

1. Uji Normalitas Data

Uji normalittas data dilakukan menggunakan uji Lilliefors dengan program

SPSS versi 17.

a. Hipotesis

HO: sampel berdistribusi normal

H1: sampel tidak berdistribusi normal

b. Kriteria Pengujian
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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 varian dengan menggunakan program SPSS 17.

a. Hipotesis

H0: kedua sampel mempunyai varians sama

H1 : kedua sampel mempunyai varians berbeda

b. Kriteria Uji

1. Jika Fhitung < Ftabel atau probabilitasnya > 0,05 maka H0 diterima

2. Jika Fhitung > Ftabel atau probabilitasnya < 0,05 maka H0 ditolak

(Pratisto, 2004: 71)

3. Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis digunakan uji t (kesamaan dan 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 tidak berbeda secara

signifikan

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

2) Kriteria Uji
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1. Jika -ttabel < thitung < ttabel, maha H0 diterima

2. Jika thitung < -ttabel atau thitung > ttabel 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 :

1. Jika –ttabel < thitung < ttabel, maka H0 diterima

2. Jika thitung < -ttabel atau thitung > ttabel, maka H0 ditolak

(Pratisto, 2014: 10)

Apabila data yang didapatkan tidak berdistribusi normal, maka

dilakukam Uji Mann-Whitney U

1) Hipotesis

H0 = tidak dapat perbedaan nilai rata-rata antara kelas elsperimen

dengan kelas kontrol

H1 = Terdapat perbedaan nilai rata-rata antara kelas eksperimen

dengan kelas kontrol

2) Kriteria Uji

1. Jika p-value > 0,05 maka terima H0
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2. Jika p-value < 0,05 maka tolak H0 (Pratisto, 2004 : 36)

2. Data Kualitatif

a. Aktivitas Belajar Siswa

Data aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung

merupakan data yang diambil melalui observasi. Data terdebut

dianalisis dengan menggunakan indeks aktivitas siswa. Langkah-

langkah yang dilakukan  yaitu

1) Menghitung rata-rata skor aktivitas dengan menggunakan rumus :

n

x i

Keterangan  = Rata-rata skor aktivitas siswa;  ix = Jumlah

skor maksimal yang diperoleh; n = Jumlah skor maksimum

Sumber : dimodifikasi dari Sudjana (2005 : 67)

2) Menafsirkan atau menentukan Indeks Aktivitas Belajar Siswa

sesuai klasifikasi pada tabel 3

Tabel 3. Klasifikasi Indeks Aktivitas Belajar Siswa

Kategori (%) 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: 5)
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b. Angket Tanggapan Siswa

Data tanggapan siswa model pembelajaran GW dikumpulkan melalui

penyebaran angket. Angket tanggapan siswa berisi 10 pertanyaan yang

terdiri dari 5 pertanyaan positif dan 5 pertanyaan negatif.

Pengolahan data angket dilakukan sebagai berikut:

1. Menghitung skor angket pada setiap jawaban sesuai dengan

ketentuan pada tabel 4.

Tabel 4. Skor Angket Tanggapan Siswa Terhadap Penerapan
Model Pembelajaran GW

Sifat Pernyataan
Skor

1 0
Positif S TS
Negatif TS S

Keterangan: S =Setuju; TS = Tidak Setuju

2. Melakukan tabulasi data temuan pada angket berdasarkan

klasifikasi yang dibuat, bertujuan untuk memberikan gambaran

frekuensi dan kecenderungan dari setiap jawaban berdasarkan

pernyataan angket.

Tabel 5. Data angket tanggapan siswa terhadap model
pembelajaran GW

No.
Pertanyaan

Angket

Pilihan
Jawaban

Nomor Responden
(Siswa) Persentase

1 2 3 dst

1
S

TS

2
S

TS

3
S

TS

Dst
S

TS
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3. Menghitung persentase skor angket dengan menggunakan rumus

sebagai berikut :

P= x 100 %

Keterangan : = persentase jawaban siswa; = Jumlah skor
jawaban; N = skor maksimum yang diharapkan
Sumber : dimodifikasi dari Sudijono (2007 : 43)

4. Menafsirkan persentase angket tanggapan siswa terhadap

penerapan model pembelajaran GW

Tabel 6. Tafsiran persentase tanggapan siswa terhadap penerapan
model pembelajaran GW

No Interval Kriteria
1 76< % ≤ 100% Tinggi
2 51< % ≤ 75% Sedang
3 25< % ≤ 50% Rendah

Sumber: dimodifikasi dari Ali (1992: 46)



V.  SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan

sebagai berikut:

1. Penggunaan model pembelajaran GW berpengaruh dalam meningkatkan

aktivitas siswa kelas X di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung 15/16

materi pokok Dunia Tumbuhan (Plantae).

2. Penggunaan model pembelajaran GW berpengaruh signifikan dalam

meningkatkan hasil belajar oleh siswa di kelas X di SMA Muhammadiyah

2 Bandar Lampung 15/16 materi pokok Dunia Tumbuhan (Plantae).

B. Saran

Untuk kepentingan penelitian, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Peneliti lain yang akan menerapkan penggunaan model pembelajaran GW

sebaiknya memperhatikan kesesuaian waktu belajar dengan waktu yang di

perlukan dalam penerapan model pembelajaran GW.

2. Guru atau peneliti lain yang akan menerapkan penggunaan model

pembelajaran GW sebaiknya  memilih materi pokok yang tepat agar proses

pembelajaran berjalan lebih efektif dan lebih menarik.

3. Dalam menentukan waktu pengerjaan gambar atau karya, hendaknya guru

mempertimbangkan kemampuan siswa dan mendukung media seperti



54

internet dan buku penunjang, sehingga alokasi waktu pada kegiatan

pembelajaran tidak menyimpang dari RPP yang sudah dirancang.

4. Pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran GW membutuhkan

waktu yang cukup lama, untuk itu sebaiknya guru lebih cermat dan tepat

dalam mempertimbangkan waktu dalam setiap sintaks pembelajaran GW,

selain itu untuk mengefisienkan waktu, disarankan agar pembentukan

kelompok dilakukan pada hari sebelum dimulainya proses pembelajaran,

agar tidak ada waktu yang terbuang dengan percuma.
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