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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 
 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei semester genap tahun pelajaran 

2011/2012, di SMP Negeri 10 Bandar Lampung. 

 

B. Populasi dan Sampel 

 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII  SMP Negeri 10 

Bandar Lampung semester genap tahun pelajaran 2011/2012.  Sampel tersebut 

adalah siswa kelas VIIF  yang berjumlah 33 siswa sebagai kelas kontrol dan 

kelas VIIE yang juga berjumlah 33 siswa sebagai kelas eksperimen.  Sampel 

dipilih dari populasi dengan menggunakan teknik Cluster Random Sampling.   

 

C. Desain Penelitian 

 

 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain pretes-postes 

ekuivalen.  Kelas eksperimen maupun kelas kontrol menggunakan kelas 

dengan kondisi yang homogen.  Kelas eksperimen diberi perlakuan dengan 

teknik pencatatan pemetaan konsep, sedangkan kelas kontrol menggunakan 

metode diskusi.  Hasil pretes dan postes pada kedua kelompok subyek lalu 

dibandingkan. 
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Struktur desainnya adalah sebagai berikut : 

 Kelompok    pretes      perlakuan          postes 

        I                         O1                         X                               O2 

  II                            O1                               C                                     O2 

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

O2 = postes; X = teknik pencatatan pemetaan konsep;                 

C =  metode diskusi (dimodifikasi dari Riyanto, 2001:43) 

 

Gambar 4.  Desain pretes-postes ekuivalen  

   

 

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 untuk penelitian ke sekolah tempat diadakannya 

penelitian 

b. Mengadakan observasi ke sekolah tempat diadakannya penelitian, 

untuk mendapatkan informasi tentang keadaan kelas yang akan diteliti, 

untuk mengetahui kondisi awal nilai siswa serta mendiskusikan 

masalah-masalah yang dihadapi guru saat ini. 

c. Menetapkan sampel penelitian sebagai kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

d. Membuat perangkat pembelajaran yang terdiri dari Silabus, Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

masing-masing untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol. 
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e. Membuat instrumen evaluasi yaitu soal pretes dan postes berupa soal 

uraian yang disesuaikan dengan penguasaan konsep oleh siswa, lembar 

observasi untuk pengamatan aktivitas belajar siswa. 

f. Membentuk kelompok diskusi pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol yang bersifat heterogen berdasarkan nilai akademik siswa. 

Setiap kelompok terdiri dari 5-6 siswa.  Nilai diperoleh dari 

dokumentasi pada guru kelas. 

 

      2.   Pelaksanaan Penelitian 

Mengadakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan teknik 

pencatatan pemetaan konsep untuk kelas eksperimen dan menggunakan 

metode diskusi pada kelas kontrol.  Penelitian ini direncanakan sebanyak 

tiga kali pertemuan.  Pertemuan pertama membahas submateri pokok sel, 

pertemuan kedua membahas tentang submateri pokok jaringan dan organ 

dan pertemuan ketiga membahas tentang submateri pokok sistem organ 

dan organisme. 

Kelas eksperimen (pembelajaran menggunakan teknik pencatatan 

pemetaan konsep) 

 

 a)  Kegiatan Pendahuluan 

1. Guru mengadakan pretes tertulis (pertemuan 1) 

2. Guru menyampaikan Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar 

(KD), Indikator dan Tujuan Pembelajaran. 
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3. Guru memberikan apersepsi : 

Hari ini kita mulai memasuki materi baru yaitu tentang organisasi 

kehidupan. Sebelumnya apakah kalian pernah mendengar istilah 

organisasi? Apakah organisasi itu? Taukah kalian bahwa tubuh kita 

juga merupakan suatu organisasi kehidupan? Apakah sajakah 

tingkatan organisasi kehidupan yang menyusun tubuh kita?  

4. Guru memberikan motivasi: 

Dengan mempelajari tentang materi organisasi kehidupan ini kita 

dapat memahami bahwa ternyata tubuh kita, tubuh hewan maupun 

tumbuhan merupakan suatu organisasi kehidupan yang kompleks 

tersusun oleh unit-unit kecil yang struktural dan fungsional yang 

saling bekerja sama. Serta terdapat banyak keragamannya. 

5. Guru membagi siswa ke dalam 6 kelompok, masing-masing 

kelompok terdiri dari 5 orang (Pertemuan 1-2).  Kelompok bersifat 

heterogen dibentuk berdasarkan nilai akademik, kemudian siswa 

duduk dikelompoknya masing-masing. 

6. Guru menjelaskan tentang proses pembelajaran yang akan dilakukan 

dengan menggunakan metode pembelajaran pemetaan konsep.  

 
 

b)   Kegiatan Inti 

1. Guru meminta siswa duduk dalam kelompoknya masing- masing. 

2. Guru  membagikan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang relevan 

dengan teknik pencatatan pemetaan konsep (Pertemuan 1-2). 

3. Guru melakukan pengamatan selama proses pembelajaran 

berlangsung untuk mendapatkan data aktivitas belajar siswa. 
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4. Membimbing siswa untuk memecahkan masalah melalui diskusi 

masing-masing kelompok. 

5. Guru bersama siswa  membahas dan memeriksa peta konsep yang 

telah disusun serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

maju dan menyusun peta konsep sel dan jaringan (pertemuan 

pertama), organ, sistem organ dan organisme (pertemuan kedua). 

6. Guru membahas masalah-masalah yang ada di dalam LKS yang 

belum dapat dipecahkan oleh siswa, serta bersama-sama siswa 

menarik kesimpulan (Pertemuan 1-2) 

c)   Kegiatan Penutup 

1. Guru meminta siswa mengumpulkan LKS yang telah dikerjakan 

(pertemuan 1-2) 

2. Guru memberikan postes tertulis ( pertemuan 2) 

3. Guru memberi informasi untuk mempelajari materi berikutnya 

yaitu organ, sistem organ dan organisme  (pertemuan kedua) 

 

Kelas kontrol (pembelajaran menggunakan metode diskusi) 

a)  Kegiatan Pendahuluan 

1. Guru mengadakan pretes tertulis (pertemuan 1) 

2. Guru menyampaikan Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar 

(KD), Indikator dan Tujuan Pembelajaran 

3. Guru memberikan apersepsi : 

Hari ini kita mulai memasuki materi baru yaitu tentang organisasi 

kehidupan. Sebelumnya apakah kalian pernah mendengar istilah 
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organisasi? Apakah organisasi itu? Taukah kalian bahwa tubuh kita 

juga merupakan suatu organisasi kehidupan? Apakah sajakah 

tingkatan organisasi kehidupan yang menyusun tubuh kita? 

4. Guru memberikan motivasi: 

Dengan mempelajari tentang materi organisasi kehidupan ini kita 

dapat memahami bahwa ternyata tubuh kita, tubuh hewan maupun 

tumbuhan merupakan suatu organisasi kehidupan yang kompleks 

tersusun oleh unit-unit kecil yang struktural dan fungsional yang 

saling bekerja sama. Serta terdapat banyak keragamannya. 

5. Guru membagi siswa ke dalam 6 kelompok, masing-masing 

kelompok terdiri dari 5 orang (Pertemuan 1-2).   Kelompok bersifat 

heterogen dibentuk berdasarkan nilai akademik, kemudian siswa 

duduk dikelompoknya masing-masing.  

 
b)  Kegiatan inti 

1. Guru membagi kelompok diskusi kepada siswa. 

2. Guru membagikan LKS kepada siswa, dan menyuruh siswa 

mengerjakannya. 

3. Guru menyuruh siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi dan 

melakukan tanya jawab. 

4. Guru membahas masalah-masalah yang ada di dalam LKS yang 

belum dapat dipecahkan oleh siswa, serta bersama-sama siswa 

menarik kesimpulan (Pertemuan 1-2). 
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c)   Kegiatan Penutup 

1. Guru meminta siswa mengumpulkan LKS yang telah dikerjakan 

(pertemuan 1-2). 

2. Guru memberikan postes tertulis ( pertemuan 2). 

3. Guru memberi informasi untuk mempelajari materi berikutnya 

yaitu organ, sistem organ dan organisme  (pertemuan kedua) 

 

E. Jenis dan Teknik Pengambilan Data  
 
 

1.  Jenis Data 

 

Data penelitian berupa data kuantitatif dan data kualitatif.  Data kuantitatif 

yaitu penguasaan konsep oleh siswa yang diperoleh dari hasil pretes dan 

postes. Kemudian dihitung selisih antara nilai pretes dan  nilai postes.  

Nilai tersebut disebut N-gain, lalu dianalisis secara statistik.  Data 

kualitatif diperoleh dari lembar observasi aktivitas belajar siswa selama 

proses pembelajaran.  

 2.  Teknik Pengambilan Data 

 

Teknik pengambilan data pada penelitian ini adalah sebagai  berikut : 

a) Pretes dan postes  

Data penguasaan konsep berupa nilai pretes dan postes.  Pretes 

diberikan sebelum pembelajaran pertama dan postes diberikan pada 

pertemuan terakhir. Pretes dan postes dilakukan pada kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Bentuk soal yang diberikan adalah 

berupa enam soal uraian. Soal pretes maupun postes merupakan soal 

yang sama. 
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b) Lembar Observasi Aktivitas Belajar Siswa 

Lembar observasi aktivitas belajar siswa berisi semua aspek kegiatan 

yang diamati pada saat proses pembelajaran.  Setiap siswa diamati aspek 

kegiatan yang dilakukan dengan cara memberi memberi tanda (v) pada 

lembar observasi sesuai dengan aspek yang telah ditentukan. 

 

F. Teknik Analisis Data 

 

Data penelitian yang berupa nilai pretes, postes dan N-gain pada kelas kontrol 

dan kelas eksperimen dianalisis menggunakan uji t dengan software SPSS 17, 

yang sebelumnya dilakukan uji prasyarat berupa: 

1. Menghitung N-Gain 

 

Untuk mendapatkan  N-gain digunakan rumus Meltzer (dalam Colleta dan 

Phillips, 2005: 1172) sebagai berikut: 

100X
YZ

YX
GainN




  

Keterangan:     X= nilai rata-rata postes; Y= nilai rata-rata pretes;  

                  Z= skor maksimal 
 

2. 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). 
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3. Uji Homogenitas Data 

Apabila masing- masing data berdistribusi normal maka dilanjutkan 

dengan uji kesamaan dua varians dengan menggunakan program SPSS 17. 

a. Hipotesis  

H0 : kedua sampel memiliki varians yang sama 

H1 : kedua sampel memiliki varians yang 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). 

4. Pengujian Hipotesis 

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

perbedaan dua rata-rata. 

a.  Uji Kesamaan Dua Rata-rata   

1)  Hipotesis: 

H0 = Rata-rata N-gain kedua sampel berbeda tidak signifikan 

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

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: 13) 

 



32 
 

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) 

c. Uji U Mann Whitney 

Apabila ada salah satu data tidak berdistribusi normal, maka analisis 

dilanjutkan dengan uji U Mann Whitney pada program SPSS versi 17.  

1) Hipotesis  

Ho : Rata-rata nilai kedua sampal berbeda tidak signifikan 

H1   : Rata-rata nilai kedua sampel berbeda secara signifikan 

2) Kriteria Uji 

- Jika probabilitas (p) < 0,05 maka Ho ditolak 

- Jika probabilitas (p) > 0,05 maka Ho diterima 

(Priyatno, Duwi.  2004: 195) 
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G. Pengolahan Data Aktivitas Belajar Siswa 

 

Selama proses pembelajaran berlangsung dilakukan pengambilan data 

aktivitas belajar siswa melalui observasi.  Data tersebut dianalisis dengan 

menggunakan kriteria persentase aktivitas belajar siswa. 

Langkah-langkah yang dilakukan yaitu : 

1. Mengisi tabel observasi aktivitas siswa 

 

Data aktivitas siswa diperoleh dari mengisi tabel observasi aktivitas siswa 

dengan memberi tanda (v) sesuai aspek yang diamati selama pembelajaran. 

 

 Tabel 2.  Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

        
 

 

 

 

 

 

dari Belina (dalam Ristina, 2011:28) 

  

Keterangan:  

A. Mengajukan Pertanyaan: 

1. Tidak mengajukan pertanyaan saat berdiskusi dalam kelompok. 

2. Mengajukan pertanyaan, tetapi tidak sesuai dengan permasalahan 

materi organisasi kehidupan 

3. Mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan materi 

organisasi kehidupan 

 

B. Membaca buku atau bahan belajar yang relevan: 

1. Tidak membaca buku atau bahan belajar 

2. Membaca buku atau bahan belajar, tetapi tidak sesuai dengan 

permasalahan materi organisasi kehidupan 

3. Membaca buku atau bahan belajar yang sesuai dengan permasalahan 

materi organisasi kehidupan 

 

C. Memberikan ide/ pendapat: 

1. Tidak memberikan ide/pendapat (diam saja) 

2. Mengemukakan ide/pendapat namun tidak sesuai dengan pembahasan 

pada materi organisasi kehidupan 

3. Mengemukakan ide/pendapat sesuai dengan pembahasan pada materi 

organisasi kehidupan 

  

No Nama Aspek yang diamati 

A B C D E 

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

1                 

2                 

3                 

dst                 
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D. Bertukar informasi 
1. Tidak berkomunikasi secara lisan dalam bertukar pendapat dengan 

anggota kelompok (diam saja) 

2. Berkomunikasi secara lisan dengan anggota kelompok tetapi tidak 

sesuai dengan permasalahan pada materi organisasi kehidupan dalam 

LKS 

3. Berkomunikasi secara lisan dalam bertukar pendapat untuk 

memecahkan permasalahan pada LKS sesuai dengan metode 

pembelajaran peta konsep atau pada materi organisasi kehidupan 
 
 

E. Bekerjasama dalam menyelesaikan tugas kelompok: 

1. Tidak mau bekerjasama dalam menyelesaikan tugas kelompok 

2. Mau bekerjasama dalam menyelesaikan tugas kelompok tetapi tidak 

sesuai dengan permasalahan pada LKS 

3. Mau bekerjasama dalam menyelesaikan tugas kelompok sesuai 

dengan permasalahan pada LKS 

 

2. Menghitung rata-rata skor aktivitas dengan menggunakan rumus: 

            Xi 

X =                  x 100 

    n 

Ket :   X = Rata-rata skor aktivitas belajar siswa; 

         Xi = Jumlah skor aktivitas yang diperoleh; 

            n = Jumlah skor aktivitas maksimum 

 

3. Menafsirkan atau menentukan Kriteria Persentase Aktivitas Belajar 

Siswa Sesuai Kategori pada tabel 

 

Setelah rata-rata skor aktivitas belajar setiap siswa dihitung, maka aktivitas 

belajar siswa dapat ditentukan berdasarkan tabel berikut:   

 

Tabel 3.  Kriteria Persentase Aktivitas Belajar Siswa 

Kategori Interpretasi 

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 
 
   Hake (dalam Colleta dan Phillips, 2005: 5)  

 

  


