
 

 

 

 

 

III.    METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. WaktudanTempatPenelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Mei2013 di SMA Negeri 

13Bandar Lampung. 

 

B. Populasi dan Sampel 

Populasimerupakankelompokbesar yang menjadisasaranatau target 

suatupenelitian.  Populasipadapenelitianiniadalahseluruhsiswa semester 

genapkelasX SMA N 13 Bandar Lampung TahunAjaran 

2012/2013.Untukmemperolehinformasidan data yang 

mewakilipopulasipenelitianmakaperludilakukantindakanpenarikansampelpen

elitian.Sampelpenelitianmerupakankelompokkecilyang  

mewakilikelompokbesardalampopulasipenelitian.   

 

Padapenelitianiniteknikpengambilansampelmenggunakan sampling 

acakkelompok(Cluster Random 

Sampling).Padapenelitianinidiperolehsampeluntukkelaseksperimenadalahkela

sX1denganjumlah 34 siswadankelaskontrolX2denganjumlah 32siswa. 
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C. DesainPenelitian 

Penelitianinimerupakaneksperimentalsemu(quasi 

eksperiment)dengandesainpretes-

posteskelompoktakekuivalen.Kelaseksperimen (kelas X1) 

diberiperlakuandenganpenggunaan media audiovisualmelalui model STAD , 

sementarakelaskontrol (kelas X2) diberiperlakuandengan tanpa penggunaan 

media audiovisual melalui  metode diskusi. Setelahitu, 

keduakelompokdiberites/soalpenyelesaianmasalahberupasoal essay yang 

sama di awaldanakhirkegiatanpembelajaran (pretes-

postes).Padakelompokeksperimendankelompokkontrolmendapattesawal 

(pretes) dantesakhir (postes) sehinggastrukturdesainnyasebagaiberikut: 

 

 

 

 

Keterangan:  K1 = Kelaseksperimen;  K2 = Kelas kontrol;  O1 = Pretes;  O2 = 

Postes;  X = Perlakuan eksperimen;  dan C = Kontrol(DimodifikasiHadjar, 

99: 535). 

 

Gambar 2.Desainpretes-postestakekuivalen 

 

D. ProsedurPenelitian 

1. Prapenelitian 

Persiapan yang dilakukan pada tahap ini adalah: 

1. Melakukan observasi ke sekolah tempat diadakannya penelitian untuk 

mendapatkan informasi tentang keadaan kelas yang akan diteliti. 

K1 O1 X O2 

 

K2 O1 C O2 
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2. Menetapkan sampel penelitian untuk kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. 

3. Membentuk kelompok yang heterogen berdasarkan jenis kelamin dan 

nilai akademik semester ganjil. 

4. Menyusun Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

dengan penggunaan media audiovisual melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD pada kelas eksperimen dan tanpa penggunaan 

media audiovisual melalui metode diskusipada kelas kontrol. 

5. Membuat lembar kerja siswa yang akan dikerjakan dalam kelompok 

dan membuat instrumen evaluasi kognitif berupa soal pretes dan 

postes. 

6. Membuat instrumen lembar observasi aktivitas siswa. 

2. PelaksanaanPenelitian 

KelasEksperimen(penggunaan media audio-visual melalui pembelajaran 

kooperatif tipe STAD) 

 

a. Pendahuluan 

1. Guru memberikansoalpretesberupasoalEsai 

2. Guru memberikan apersepsi 

 Pertemuan 

1:(gurumenggalipengetahuanawalsiswadenganmeyajikanme

dia audio-visual memperlihatkan gambar dari salah satu 

hewan vertebrata, Kemudian guru 

memberikanpertanyaanKingdom Animalia dikelompokkan 

menjadi Invertebrata dan Vertebrata berdasarkan tulang 

belakang. Sebutkancontohhewanvertebrata? 
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 Pertemuan 

2:(gurumenggalipengetahuanawalsiswadenganmeyajikan 

media audio-visual memperlihatkan gambar dari salah satu 

hewan vertebrata,Sebutkan 5 kelasVertebrata 

3. Guru memberikan motivasi: 

 pertemuan 1: Guru menyatakanbahwahewan di 

sekitarkitaada yang Invertebratajuga Vertebrata 

sehinggadenganbelajar Vertebrata 

siswadapatmembedakanantaraInvertebratadengan 

Vertebrata. 

 Pertemuan kedua: Guru menyebutkanbahwakebutuhan 

protein hewanitubuhkitadipenuhioleh Vertebrata 

salahsatunyaikan yang termasukkedalamkelasPsces. 

Setelahmempelajarimateri Vertebrata 

siswadapatmengetahuiperanan  

Vertebratadalamkehidupansehari-hari.  

4. Guru menyampaikan indikator, dan tujuan pembelajaran. 

b. Kegiataninti 

1. Siswa  membentuk kelompok belajar yang telah ditentukan oleh 

guru  terdiri dari 4-5 orang siswa. 

2. Guru menyajikan media audio-visual 

3. Guru membagikan lembar kerja siswa 

4. Siswa untuk mengerjakan LKS secara berkelompok. 
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- Tugas dikerjakan secara berkelompok, setiap anggota kelompok harus 

membantu satu sama lain dan  bertanggung jawab agar setiap anggota 

kelompoknya memahami materi yang dipelajari karena keberhasilan 

individu mempengaruhi keberhasilan kelompok. 

5. Guru membimbing dan menjadi fasilisator kelompok belajar yang 

mengalami kesulitan.  

6. Siswa melakukan presentasi hasil diskusi kelompok di depan kelas.  

7. Kelompok presentasi memberikan kesempatan kepada kelompok 

lain untuk bertanya.  

8. Guru membahas kembali dan membenahi hasil diskusi LKS yang 

telah dipresentasikan, selain itu guru juga mengenalkan konsep-

konsep yang terdapat dalam materi tersebut sekaligus membenahi 

konsepsi siswa yang tidak sesuai dengan konsepsi ilmiah. 

c. Penutup 

1. Siswa bersama-sama guru mengulas materi yang telah 

dipelajari. 

2. Siswabersama-sama guru menarikkesimpulan. 

3. Siswamengerjakansoalpostespadapertemuanterakhir. 

4. Siswauntukmembacakanmateri yang 

akandibahaspadapertemuanselanjutnya. 

 

Kelas kontrol  (tanpa penggunaan media audio-visual melalui Metode 

diskusi)  

   

a.Pendahuluan 

1.Guru memberikansoalpretesberupasoal Esai 

2. Guru memberikan apersepsi 
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 Pertemuan 1:(gurumenggalipengetahuanawalsiswadengan 

memberikanpertanyaanKingdom Animalia dikelompokkan 

menjadi Invertebrata dan Vertebrata berdasarkan tulang 

belakang yang di miliki. Sebutkancontohhewanvertebrata? 

 Pertemuan 2:(gurumenggalipengetahuanawalsiswa dengan 

memberikan pertanyaan ,Sebutkan 5 kelas Vertebrata! 

3. Guru memberikan motivasi : 

 pertemuan 1: Guru menyatakanbahwahewan di sekitarkitaada 

yang Invertebratajuga Vertebrata sehinggadenganbelajar 

Vertebrata siswadapatmembedakanantaraInvertebratadengan 

Vertebrata. 

 Pertemuan kedua: Guru menyebutkanbahwakebutuhan protein 

hewanitubuhkitadipenuhioleh Vertebrata salahsatunyaikan 

yang termasukkedalamkelas Pisces. Setelahmempelajarimateri 

Vertebrata siswadapatmengetahuiperanan  

Vertebratadalamkehidupansehari-hari.  

4. Guru menyampaikan indikator, dan tujuan pembelajaran. 

b. Kegiataninti 

1. Siswa  membentuk kelompok belajar yang telah ditentukan 

oleh guru  terdiri dari 4-5 orang siswa. 

2. Guru membagikan lembar kerja siswa 

3. Guru menugaskan siswa untuk mendiskusikan LKS 

4. Guru membimbing dan menjadi fasilitator kelompok belajar yang 

mengalami kesulitan 
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5. Guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan 

kelas 

6. Guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya 

kepada kelompok yang sedang presentasi 

7. Guru membahas kembali dan membenahi hasil diskusi LKS yang telah 

dipresentasikan, selain itu guru juga mengenalkan konsep-konsep yang 

terdapat dalam materi tersebut sekaligus membenahi konsepsi siswa 

yang tidak sesuai dengan konsepsi ilmiah 

C. Penutup 

1. Guru bersama-sama siswa membuat kesimpulan dari materi 

pelajaran yang telah disampaikan 

2. Guru memberikan tugas rumah pada siswa 

3. Guru memberikan soal postes berupa esai 

 

E. Jenis Data dan Teknik Pengambilan Data 

1. Jenis Data 

a. AktivitasSiswa 

Jenis data aktivitassiswaberupa data kualitatif yang 

diperolehdarilembarobservasiaktivitassiswa dan angket tanggapan 

siswa 

b. Penguasaan Materi 

Jenis data penguasanmateriberupa data kuantitatif yang 

diperolehdari nilai pretes, postes, dan N-Gain pada sub materi 

pokok  vertebrata 
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2. Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengambilan data pada penelitian ini adalah: 

a. Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa diperoleh dengan lembar observasiaktivitas siswa 

yang berisi semua aspek kegiatan yang diamati pada saat proses 

pembelajaran. Setiap siswa diamati point kegiatan yang dilakukan 

dengan cara  memberi tanda check list (√ ) pada lembar observasi 

sesuai dengan aspek yang telah ditentukan. Lembarobservasi yang 

digunakandalampengambilan data 

aktivitassiswapadasaatpembelajaransebagaiberikut. 

Tabel 1.LembarObservasiAktivitasSiswa 

 

No

. 
Nama 

Aspek yang diamati 

xi 

 ̅ 

A B C D E 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

Jumlah   

 

Keterangan: 

A. Kemampuanmengemukakanpendapat/ide 

1. Tidak mengemukakan pendapat/ide (diamsaja) 

2. Mengemukakan pendapat/ide 

B. Bekerjasamadengantemananggotakelompok 

1. Tidakmaubekerjasamadenganteman (diamsaja) 

2. Bekerjasamadengantemananggotakelompoksehinggasemuaan

ggotakelompokitumenguasaimateripembelajaran 

 

C. Mempresentasikanhasildiskusikelompok 

1. Siswadalamkelompokkurangdapatmempresentasikanhasildisk

usikelompok 

2. Siswadalamkelompokdapatmempresentasikanhasildiskusikel

ompok 
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D. Kemampuan bertanya 

1. Tidak mengajukan pertanyaan (diam saja) 

2. Mengajukanpertanyaan 

 

E. Kemampuanmenjawabpertanyaan 

1. Tidakmenjawabpertanyaan 

2. Menjawabpertanyaan 

yangmengarahdansesuaidenganpermasalahanpadamateripokokvert

ebrata dalam dunia hewan. 
 

 

b. Penguasaan Materi 

Data penguasaan materi berupa nilai pretes dan postes diambil pada 

setiap pertemuan. Nilai pretes diperoleh sebelum pembelajaran 

baik pada kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol, 

sedangkan nilai postes diperoleh setelah pembelajaran baik pada 

kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Kemudian 

dihitung N-Gain nya, lalu dianalisis secara statistik.MenghitungN-

Gainmenggunakanrumus sebagai berikut: 

       
  ̅      ̅  

       ̅  
 

Keterangan: 

N-gain = rata-rata N-gain 

Spost = rata-rata skorpostes 

Spre = rata-rata skorpretes 

Smax = skormaksimum(Hake, 1999:1) 

 
 
Tabel 2: PerolehanN-Gain terdapattigakategoriyaitu: 

No N-Gain kategori 

1. Gain tinggi g > 0,7 

2. Gain sedang 0,7 ≥ g ≥ 0,3 

3. Gain rendah g < 0,3 

Sumber: Hake (1999:10) 
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F. TeknisAnalisis Data 

1. Aktivitas Siswa 

Data aktivitassiswaselama proses pembelajaranberlangsungmerupakan 

data yang diambilmelaluiobservasi. Data 

tersebutdianalisisdenganmenggunakanindeksaktivitassiswadenganmen

ghitung rata–rata 

skoraktivitassiswamenggunakanrumussebagaiberikut: 

%100x
n

xi


 

Keterangan:  =  Rata-rata skoraktivitassiswa; ∑xi  =  Jumlahskor yang 

diperoleh; n  =  Jumlahskormaksimum (10) 

(HakedalamBelina, 2008:37)). 

 

 
 

MenafsirkanataumenentukankategoriIndeksAktivitasSiswasesuaiklasifi

kasipadaTabel3 

Tabel 3. KlasifikasiIndeksAktivitasSiswa 

Interval Kategori 

81-100% Sangat baik 

61-80% Baik 

41-60% Cukup 

21-40% Kurang 

0-20% Kurang sekali 

Sumber: Arikunto(2003: 38) 

 

2. Penguasaan Materi 

1) Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data dihitung menggunakan uji Lilliefors dengan 

menggunakan software SPSS versi 17. 

a. Rumusan hipotesis 
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H0 = data berdistribusi normal 

H1 = data tidak berdistribusi normal  

b. Kriteria pengujian 

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

harga yang lainnya (Sudjana, 2005:466). 

2) Uji Homogenitas Data 

Apabila masing masing data berdistribusi normal, maka 

dilanjutkan dengan ujihomogenitasuntukmengetahuiapakah data 

yang diperolehmemilikivarians yang samadengan menggunakan 

ujiBartletdenganprogram SPSS versi 17. 

a.  Rumusan Hipotesis  

H0 = kedua data mempunyai varians yang sama 

H1 = kedua data mempunyai varians berbeda 

 

b.  Kriteria Uji  

- Jika χ
2
hitung<χ

2
 tabel  atau probabilitasnya > 0,05 maka 

H0diterima 

- Jika χ
2
hitung>χ

2
 tabel atau probabilitasnya < 0,05 maka H0 

ditolak(Pratisto, 2004:18) 

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 

a) Hipotesis  
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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 H0diterima 

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

H0ditolak(Pratisto, 2004:18) 

b. Uji Perbedaan Dua Rata-rata 

a) Hipotesis  

H0 =  Rata-rata N-Gainpada kelas eksperimen sama 

dengankelompok kontrol. 

H1 =  Rata-rata N-Gain pada kelas eksperimen meningkat. 

b) 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) 

 

4) UjiMann-Whitney U 

1. Hipotesis 

H0= rata-rata nilaikeduasampelberbedatidaksignifikan 

H1 = rata-rata nilaikeduasampelberbedasecarasignifikan 

2. KriteriaUji: 

 Jikaprobabilitasnya> 0.05,maka H0diterima 

 Jikaprobabilitasnya< 0.05,maka H0ditolak 

 


