
 

 

 

III METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Desember tahun pelajaran 

2013/2014 di SMPN 1 Pulau Panggung. 

 

B. Populasi dan Sampel 

 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII semester 

ganjil SMP N 1 Pulau Panggung tahun pelajaran 2013/2014. Sampel 

penelitian ini adalah kelas VIII1 sebagai kelas eksperimen berjumlah 32 

orang  dan kelas VIII4 sebagai kelas kontrol berjumlah 34 orang yang 

dipilih secara acak dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan, 

yaitu purposive sampling. 

 

C. Rancangan Penelitian 

 
 

Penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimental. Mengunakan 

desain pretes postes tak ekuivalen. Kelas eksperimen diberi perlakuan 

dengan model pembelajaran Student Team Achievement Divisions (STAD) 

sedangkan kelas kontrol menggunakan metode diskusi. Hasil pretes dan 

postes pada kedua kelompok N-gain dibandingkan.  
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      Struktur desainnya adalah sebagai berikut : 

 

 

 

  

 

 

 

 

D. Prosedur Penelitian  

Penelitian ini terdiri dari dua tahap yaitu prapenelitian dan pelaksanaan 

penelitian. Langkah-langkah dari tahap tersebut yaitu sebagai berikut: 

1. Prapenelitian 

Kegiatan yang dilakukan pada pra penelitian sebagai berikut: 

a. Membuat surat izin penelitian. 

b. Mengadakan observasi ke sekolah tempat diadakanya penelitian, 

untuk mendapatkan informasi tentang keadaan kelas yang diteliti. 

c. Menetapkan sampel penelitian untuk kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

d. Mengelompokkan siswa secara heterogen berdasarkan kemampuan 

akademik, masing-masing kelompok berjumlah 4 orang yang 

terdiri-dari 1 orang yang tinggi prestasi belajarnya, 2 orang yang 

sedang prestasi belajarnya, dan 1 orang yang rendah prestasi 

belajarnya. Masing-masing kelompok memiliki satu ketua 

kelompok. 

Kelompok pretes   perlakuan postes   

I   O1          X         O2 

II    O1                                O2 

Keterangan :  I = Kelompok eksperimen menggunakan model 

STAD, II = Kelompok kontrol menggunakan 

metode diskusi, O1 = Pretes, O2 = Postes, X = 

Perlakuan eksperimen (Purwanto, 2008: 90).   

 
 

 

 

   

Gambar. 2  Desain pretes postes tak ekuivalen 
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e. Membuat perangkat pembelajaran yang terdiri dari Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kerja Kelompok 

(LKK) untuk setiap pertemuan. 

f. Membuat instrument penelitian berupa: lembar observasi aktivitas 

siswa dan postes berupa esai dengan disertai  jawaban untuk setiap 

pertemuan. 

2.  Pelaksanaan Penelitian 

Mengadakan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan model STAD  

untuk kelas eksperimen dan tanpa model STAD yaitu dengan 

menggunakan metode ceramah untuk kelas kontrol. Penelitian ini 

dilakukan sebanyak dua kali pertemuan, pertemuan pertama membahas 

tentang Struktur dan fungsi organ Tubuh Tumbuhan sedangkan 

pertemuan kedua membahas tentang Struktur Jaringan Akar, Batang, 

dan Daun. Langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut: 

 

a. Kelas eksperimen ( pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD). 

 

1) Kegiatan Pendahuluan 
 

 1) Melakukan pretes. 

2) Apersepsi. 

Pertemuan I : ” Dilingkungan sekitar kita terdapat beragam 

tanaman, beberapa diantaranya tumbuhan tingat tinggi 

mempunyai organ-organ tubuh. Organ-organ tubuh tumbuhan 
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seperti apa saja yang pernah kalian lihat yang terdapat pada 

tumbuhan monokotil dan dikotil?” 

 

Pertemuan II : “Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk 

mengetahui struktur jaringan tumbuhan pada akar, batang, 

daun, dan bunga. Pernahkah kalian meliahat potongan 

melintang akar, batang, daun, dan bunga, bagaimanakah 

struktur jaringan yang terdapat pada organ tumbuhan 

tersebut?” 

 

3) Motivasi :  

Pertemuan I: ” Hari ini kita belajar mengenai struktur dan 

fungsi organ tumbuhan, dengan mempelajari materi ini kita 

akan mengetahui struktur dan fungsi akar, batang, daun, dan 

bunga, yang merupakan bagian organ tubuh tumbuhan?” 

Adakah tanaman tingkat tinggi yang pernah kalian lihat di 

kehidupan sehari-hari?   

Pertemuan II:  mengajukan pertanyaan “ Adakah manfaat 

yang kita peroleh dengan mempelajari struktur jaringan pada 

tumbuhan? Sebutkan contoh tanaman dikotil dan 

monokotilnya!” 

2) Kegiatan Inti 

 

1. Eksplorasi: 

1) Siswa diminta duduk dalam kelompoknya masing-

masing, setiap kelompok terdiri dari 4-5 orang 
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(pembagian kelompok dilakukan pada hari sebelumnya, 

yang terdiri dari 7 kelompok yang heterogen berdasarkan 

tingkat intelegensi dan jenis kelamin). 

topik meliputi:       

(Pertemuan I) : Struktur dan fungsi organ tubuh 

tumbuhan. (Pertemuan II) : Struktur jaringan akar, 

batang, daun, dan bunga. 

2) Guru membagikan Lembar Kerja Kelompok (LKK) yang 

berisi tugas (sesuai dengan topik pertemuan) kepada 

setiap kelompok yang harus dikerjakan bersama, dan 

menjelaskan cara mengerjakan LKK tersebut. 

3) Siswa bekerja sama dalam melakukan pengamatan, serta 

mencatat data hasil pengamatan yang telah dilakukan 

bersama kelompoknya dengan penuh rasa ingin tahu dan 

bertanggung jawab 

2. Elaborasi: 

1) Siswa berdiskusi dan bekerja sama dengan teman 

sekelompoknya untuk menganalisis, mensintesis, dan 

menyimpulkan hasil percobaan dan pengamatan  yang 

telah dilakukan. 

2) Guru meminta siswa mengumpulkan LKK yang telah 

dikerjakan. 

3) Siswa mempresentasikan hasil pengamatannya didepan 

siswa lainnya, sedangkan siswa yang lain yang belum 
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maju mendengarkan kelompok yang sedang presentasi 

dengan rasa hormat dan perhatian, kemudian dapat 

mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan, serta 

mengemukakan pendapatnya. 

3. Konfirmasi: 

1) Guru memberikan evaluasi dari hasil tugas kelompok 

yang telah dikerjakan oleh siswa.  

2) Siswa dan guru mengadakan refleksi dengan melakukan 

tanya-jawab tentang materi yang belum dipahami atau 

belum dipahami oleh siswa  

3) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok dengan 

hasil penilaian terbaik. 

 

3)  Kegiatan Penutup 
 

 1) Membimbing siswa, menarik kesimpulan dari pembelajaran 

yang telah mereka lakukan. 

2) Memberikan lembar soal postes dalam bentuk esai pada 

pertemuan kedua. 

3) Membaca materi yang akan dibahas pada pertemuan 

selanjutnya. 

4) Menutup pelajaran dengan mengucapkan salam. 
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b. Kelas Kontrol (pembelajaran dengan menggunakan metode 

ceramah). 

1) Kegiatan Pendahuluan 

1) Melaksanakan pretes. 

2) Apersepsi  

Pertemuan I :” Dilingkungan sekitar kita terdapat beragam 

tanaman, beberapa diantaranya tumbuhan tingat tinggi 

mempunyai organ-organ tubuh. Organ-organ tubuh 

tumbuhan seperti apa saja yang pernah kalian lihat yang 

terdapat pada tumbuhan monokotil dan dikotil?” 

 

Pertemuan II : “Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk 

mengetahui struktur jaringan tumbuhan pada akar, batang, 

daun, dan bunga. Pernahkah kalian meliahat potongan 

melintang akar, batang, daun, dan bunga, bagaimanakah 

struktur jaringan yang terdapat pada organ tumbuhan 

tersebut?” 

 

3) Motivasi :  

Pertemuan I: Hari ini kita belajar mengenai struktur dan 

fungsi organ tumbuhan, dengan mempelajari materi ini kita 

akan mengetahui struktur dan fungsi akar, batang, daun, dan 

bunga, yang merupakan bagian organ tubuh tumbuhan”   
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Pertemuan II:  mengajukan pertanyaan “ Adakah manfaat 

yang kita peroleh dengan mempelajari struktur jaringan pada 

tumbuhan” 

2)  Kegiatan Inti 

 

1. Eksplorasi : 

1) Siswa diminta duduk dalam kelompoknya masing-masing, 

setiap kelompok terdiri dari 4-5 orang (pembagian 

kelompok dilakukan pada hari sebelumnya, yang terdiri 

dari 8 kelompok). 

2) Guru menyajikan materi sebagai pengantar proses 

pembelajaran. Guru membagikan Lembar Kerja Kelompok 

(LKK) pada pertemuan I : materi tentang struktur dan 

fungsi organ tubuh tumbuhan dan pertemuan II : materi 

tentang struktur jaringan akar, batang, daun, dan bunga. 

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 

bekerja sama dengan teman sekelompoknya untuk  

menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. 
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2) Setelah masing-masing kelompok menyelesaikan LKK, 

guru meminta siswa mengumpulkan Lembar Kerja 

Kelompok. 

3) Siswa mempresentasikan hasil diskusinya didepan 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. 

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) Kegiatan penutup 

 

1) Guru bersama siswa membuat kesimpulan dari pembelajaran 

yang telah dilakukan. 

2) Memberikan lembar soal postes dalam bentuk esay pada 

pertemuan kedua. 

3) Membacakan materi yang akan dibahas pada pertemuan 

selanjutnya.Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan 

salam. 
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E.   Jenis Data dan Teknik Pengambilan Data 

Jenis dan teknik pengambilan data pada penelitian ini adalah : 

1. Jenis Data 

Data penelitian berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Data 

kualitataif  berupa aktivitas belajar siswa dengan mengunakan  angket 

aktivitas belajar.  Data kuantitatif  adalah  kemampuan keterampilan 

proses siswa yang diperoleh dari nilai pretes dan postes. Kemampuan 

keterampilan proses ditinjau berdasarkan perbandingan nilai gain yang 

dinormalisasi (N-gain), antara kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol. Kemudian nilai gain dari kedua pertemuan dirata-rata.  

 

2. Teknik Pengambilan Data 

 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

             a)  Pretes dan Postes 

        Data keterampilan proses berupa nilai pretes diambil pada setiap  

pertemuan yaitu pertemuan 1 sampai pertemuan 2. Nilai pretes 

diambil sebelum pembelajaran pada setiap kelas baik eksperimen 

maupun kontrol, sedangkan nilai postes diambil setelah 

pembelajaran pada setiap kelas baik eksperimen maupun kontrol. 

Bentuk soal yang diberikan adalah berupa soal esai, dengan jumlah 

sebanyak enam soal dengan lima alternatif jawaban. 

 

b) Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

Lembar observasi  aktivitas siswa berisi semua aspek kegiatan yang 

diamati pada saat proses pembelajaran. Setiap siswa diamati point 
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kegiatan yang dilakukan dengan cara  memberi tanda (√ ) pada 

lembar observasi sesuai dengan aspek yang telah ditentukan. 

Rubrik variabel, sub variabel, indikator, jenis data dan alat ukur data 

secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 1.  Hubungan antara variabel, instrumen, jenis data dan 

analisis  data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Teknik Analisis Data 

 

1) Analisis data 

Data penelitian yang berupa nilai tes awal, tes akhir, dan skor gain pada 

kelompok kontrol dan eksperimen dianalisis menggunakan uji-t dengan 

program SPSS 17. Gain yang dinormalisasi (N-gain) dapat dihitung 

dengan formula Hake (Loranz, 2008: 2) sebagai berikut: 

100
_

__

X

YZ

YX
GainN




  

Keterangan: 

X  = nilai rata-rata postes 

Y  = nilai rata-rata pretes 

Z  = skor maksimal  

 

 

 

No Variabel Instrumen Jenis data dan 

Alat ukur 

Analisis 

Data 

1. Keterampilan 

proses siswa 

Tes 

Keterampilan 

proses siswa 

Nominal dan 

tes tertulis  

Uji t 

2. Aktivitas 

siswa selama 

proses 

pembelajaran  

Lembar 

observasi 

aktivitas siswa 

Interval Persentase 
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Sebelumnya telah 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. 

 

2.    Kesamaan Dua Varian  

 

Apabila masing masing data berdistribusi normal, maka dilanjutkan 

dengan uji kesamaan dua varian dengan program SPSS versi 17. 

a.  Hipotesis  

Ho : Kedua sampel mempunyai varians sama  

H1   : Kedua sampel mempunyai varians berbeda 

b.  Kriteria Uji  

- Jika Fhit < F tab  sehingga Ho diterima  

- Jika F hit > F tab  sehingga Ho ditolak. 

 

3. Pengujian Hipotesis  

Untuk menguji hipotesis digunakan uji kesamaan dua rata-rata dan uji 

perbedaan dua rata-rata dengan mengunakan program SPSS 17. 

a.  Uji Kesamaan Dua Rata-rata  
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1. Hipotesis 

H0 = Rata-rata N-gain kedua sampel sama 

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

2. Kriteria Uji 

- Jika –t tabel < t hitung < t tabel, maka Ho diterima 

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

b. Uji Perbedaan Dua Rata-rata  

1. Hipotesis  

H0 = rata-rata N-gain pada kelompok eksperimen sama dengan 

        kelompok kontrol. 

H1 = rata-rata N-gain pada kelompok eksperimen lebih tinggi 

dari kelompok kontrol. 

2. Kriteria Uji :  

- Jika –t tabel < t hitung < t tabel, maka Ho diterima 

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

(Pratisto, 2004: 10). 

 

4. Uji Mann-Whitney U 

Apabila data yang didapatkan tidak berdistribusi normal, maka 

dilakukan Uji Mann-Whitney U 

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). 
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G. Mendeskripsikan Keterampilan Proses Siswa 

 

 Untuk mendeskripsikan keterampilan proses siswa dalam pembelajaran IPA 

adalah sebagai berikut: 

1) Menjumlahkan skor seluruh siswa 

2) Menentukan persentase tiap indikator  keterampilan proses dalam bentuk 

persentase dengan menggunakan rumus: 

                               P= 
N

f %100  

Keterangan :  P =  Persentase, f = Jumlah point kemampuan keterampilan 

proses siswa yang diperoleh, N = Jumlah total point 

kemampuan keterampil proses tiap indikator  

(Carolina, 2011: 27)   

 

Tabel 2. Format Lembar Observasi Keterampilan Proses Sains Siswa 

No 

 

 

Nama Siswa Keterampilan Proses 

Sains Siswa 

∑ %KPS Keterangan 

A B C D    

1         

2         

3         

4         

 Jumlah        

 Rata-rata        

 %KPS        

Keterangan : A = Mengamati, B = Mengklasifikasikan, C= Memprediksi,    

  D=Membandingkan. 
 

Setelah data diolah dan diperoleh persentase, maka keterampilan proses siswa 

tersebut dapat dilihat dari kriteria sebagai berikut : 

Tabel 3. Persentase keterampilan proses 
Persentase Katagori kemampuan 

 

81 – 100% 

61 – 80 % 

41 – 60 % 

21 – 40 % 

0 – 20  % 

tinggi sekali 

tinggi 

sedang 

rendah 

rendah sekali 

(Carolina, 2011: 27)   
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H. Pengolahan Data Aktivitas Siswa 

 

Data aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung merupakan data 

yang diambil melalui observasi. Data tersebut dianalisis dengan 

menggunakan indeks aktivitas siswa. Langkah–langkah yang dilakukan yaitu: 

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

     

%100x
n

xi


       
 

 
 

2) Menafsirkan atau menentukan kategori Indeks Aktivitas Siswa sesuai 

klasifikasi pada tabel 5. 

 

      

 

Keterangan : 

 

A. 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. 
Petunjuk penilaian: melihat kegiatan siswa di dalam kelas saat melakukan pengamatan 

dalam menyelesaikan tugas kelompok. 

 

B. Melakukan kegiatan diskusi 

1. Diam saja, tidak melakukan diskusi dalam kelompok 

2. Melakukan diskusi, tapi kurang tepat dan tidak sesuai dengan 

permasalahan 

3. Melakukan diskusi dengan tepat dan sesuai dengan permasalahan 
Petunjuk penilaian: melihat kegiatan siswa di dalam kelas saat berdiskusi. 

 

 

No 

 

Nama 

Aspek yang diamati Xi 
 

A B C D   

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

1                

2                

3                

4                

5                

Jumlah   

Keterangan    =  Rata-rata skor aktivitas siswa,  

                    ∑xi  = Jumlah skor yang diperoleh, 

                      n   =  Jumlah skor  maksimum (18)   

 

 Tabel 4. Lembar Keterampilan Proses Sains Siswa 
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C. Membuat Kesimpulan: 

1. Tidak membuat kesimpulan 

2. Membuat kesimpulan tetapi tidak lengkap dan tidak sesuai dengan hasil 

pengamatan 

3. Membuat kesimpulan lengkap tetapi tidak sesuai dengan hasil 

pengamatan. 
Petunjuk penilaian: melihat kegiatan siswa dalam memanfaatkan sumber belajar. 

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. 
Petunjuk penilaian: menilai siswa saat presentasi dan menganalisis jawaban LKK siswa. 

     

Tabel 5.  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 

    (Carolina, 2011: 31) 

I. Angket tanggapan siswa 

Data tanggapan siswa terhadap pembelajaran yang menggunakan model 

pembelajaran STAD dikumpulkan melalui penyebaran angket. Angket 

tanggapan siswa berisi 10 pernyataan yang terdiri dari 5 pernyataan positif 

dan 5 pernyataan negatif. Pengolahan data angket dilakukan sebagai berikut:   

a. Menghitung skor angket pada setiap jawaban sesuai dengan ketentuan 

pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Skor per jawaban angket 

Sifat Pernyataan 
Skor 

1 0 

Positif S TS 

Negatif TS S 

 Keterangan: S = setuju; TS = tidak setuju (Rahayu, 2010:29). 

 

b. Melakukan tabulasi data temuan pada angket berdasarkan klasifikasi yang 

dibuat, bertujuan untuk memberikan gambaran frekuensi dan 

kecenderungan dari setiap jawaban berdasarkan pernyataan angket. 

 

Tabel 7.  Data angket tanggapan siswa terhadap pengaruh penggunaan 

model pembelajaran STAD. 

No Pernyataan S TS 

1 

Saya senang mempelajari materi Struktur dan fungsi 

jaringan tumbuhan, dengan  model pembelajaran 

yang digunakan oleh guru. 

  

2 
Saya lebih mudah memahami materi yang dipelajari 

model pembelajaran yang digunakan oleh guru. 
  

3 
Saya bingung dalam menyelesaikan  masalah dengan 

model pembelajaran yang digunakan oleh guru. 
  

4 

Saya lebih mudah mengerjakan soal-soal setelah 

belajar dengan model pembelajaran yang digunakan 

oleh guru. 

  

5 
Saya merasa bosan dalam proses belajar dengan 

model pembelajaran yang diberikan oleh guru. 
  

6 

Saya belajar menggunakan kemampuan sendiri 

dengan model pembelajaran yang digunakan oleh 

guru. 

  

7 
Saya merasa sulit berinteraksi dengan teman dalam 

proses pembelajaran yang berlangsung. 
  

8 
Saya merasa sulit mengerjakan soal-soal di LKK 

dengan model pembelajaran diberikan oleh guru. 
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9 

Saya dapat mengarahkan sendiri cara belajar saya 

dengan model pembelajaran yang digunakan oleh 

guru. 

  

10 
Saya memperoleh wawasan/pengetahuan baru 

tentang materi pokok yang dipelajari. 
  

 

Menghitung persentase skor angket dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut:  

  

 

 

Keterangan:  inX  = Persentase jawaban siswa;  S  = Jumlah skor 

jawaban;  maksS  = Skor maksimum yang diharapkan (Sudjana, 2002: 69). 

 

 

 

%100


maks
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X


