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III. METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Sawah Lama Bandar Lampung

pada bulan Agustus 2014.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SD Negeri  1

Sawah Lama Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015. Sampel yang

dipilih dari populasi adalah siswa-siswa dari dua kelas pada tiga kelas yang

ada. Teknik pengambilan sampel menggunakan Cluster random sampling,

yaitu pengambilan sampel dari kluster-kluster atau kelompok-kelompok yang

dilakukan secara random. Selanjutnya terpilih siswa-siswa pada kelas IVA

sebagai kelas eksperimen dan kelas IVC sebagai kelas kontrol.

C. Desains Penelitian

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain pretes-postes

tak ekuivalen.
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Kelas eksperimen diberi perlakuan metode observasi, sedangkan kelas kontrol

dengan menggunakan metode diskusi. Hasil pretes dan postes pada kedua

kelompok subyek dibandingkan. Sampel mendapat penilaian keterampilan

proses yang sama. Sehingga struktur desain penelitiannya 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 = Perlakuan kelas eksperimen
C = Perlakuan kelas kontrol (Purwanto, 2007: 90).

Gambar 2. Desain pretes postes tak 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 sebagai berikut :

a. Membuat surat izin penelitian pendahuluan (observasi) ke sekolah.

b. Mengadakan observasi ke sekolah tempat diadakannya penelitian,

untuk mendapatkan informasi tentang keadaan kelas yang akan diteliti.

c. Menetapkan sampel penelitian untuk kelas eksperimen yang akan

menggunakan metode observasi dan kelas kontrol yang menggunakan

metode diskusi.
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d. Menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari Silabus, Rencana

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

e. Membuat instrumen penelitian yaitu soal pretes/postes berupa soal-

soal uraian.

f. Mengambil data yang akan digunakan sebagai acuan dalam pembuatan

kelompok. Kemudian membentuk kelompok diskusi pada masing-

masing kelas eksperimen dan kelas kontrol yang bersifat heterogen

berdasarkan nilai akademik siswa atau nilai kognitifnya, 2 siswa

dengan nilai tinggi, 2 siswa dengan nilai sedang, dan 1 siswa dengan

nilai yang rendah.  Setiap kelompok terdiri dari 5 orang siswa (Lie,

2004: 42). Nilai diperoleh dari dokumentasi pada guru kelas.

E. Jenis Data dan Teknik Pengambilan Data

1. Jenis Data

Data penelitian berupa data kuantitatif adalah hasil belajar siswa yang

diperoleh dari nilai tes awal dan tes akhir, dan data kualitatif yaitu data

lembar aktivita siswa. Penguasaan aktivitas siswa dihitung selisih antara

nilai tes awal dengan tes akhir.

2. Teknik Pengambilan Data

a) Pretes dan postes

Data hasil belajar siswa diperoleh melalui pretes dan postes. Pretes

dilakukan sebelum pembelajaran pada pertemuan pertama baik pada

kelas eksperimen maupun kelas kontrol, sedangkan postes dilakukan di
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akhir pertemuan baik pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol.

Bentuk soal yang diberikan adalah berupa soal uraian yang

mengandung indikator. Soal pretes yang diberikan di awal pertemuan

memiliki bentuk dan jumlah yang sama dengan soal postes yang

diberikan di akhir pertemuan. Kemudian dihitung selisih antara nilai

pretes dengan postes.

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  memberi tanda (√ ) pada lembar

observasi sesuai dengan aspek yang telah ditentukan. Aspek yang diamati

yaitu: (1) mengungkapkan ide dan gagasan, (2) bertanya, (3) bekerja

sama, (4) melakukan pengamatan, (5) kemampuan membuat kesimpulan.

Lembar observasi yang digunakan dalam pengambilan data aktivitas

siswa pada saat pembelajaran adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Lembar Observasi Aktivitas Siswa

N
o

Nama

Skor Aspek Aktivitas Belajar Siswa
Jumlah
∑Xi

Skor
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
Jumlah (∑Xi)
Rata-rata ( )

Sumber: Suwandi, (2012: 32)
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Keterangan :

A. Mengungkapkan ide dan gagasan:

0. Tidak mengungkapkan ide dan gagasan
1. Mengungkapkan ide dan gagasan tetapi tidak sesuai dengan

permasalahan
2. Mengungkapkan ide dan gagasan sesuai dengan permasalahan

B. Bertanya:

0. Tidak mengemukakan pertanyaan
1. Mengajukan pertanyaan, tetapi tidak mengarah pada permasalahan
2. Mengajukan pertanyaan yang mengarah dan sesuai dengan

permasalahan

C. Bekerja sama :

0. Diam saja, tidak bekerja sama
1. Bekerja sama , tetapi tidak dengan semua anggota
2. Bekerja sama lengkap sesuai dengan anggotanya

D. Melakukan Pengamatan :

0. Diamsaja, tidak melakukan pengamatan
1. Melakukan pengamatan, tapi kurang tepat dan tidak sesuai dengan

permasalahan
2. Melakukan pengamatan dengan tepat dan sesuai dengan permasalahan

E. Membuat Kesimpulan :

0. Tidak membuat kesimpulan
1. Membuat kesimpulan namun tidak sesuai dengan pembahasan
2. Membuat kesimpulan sesuai dengan pembahasan

F. Teknik Analisis Data

1. Hasil Belajar Siswa

Hasil N-gain pada kelompok kontrol dan eksperimen dianalisis

menggunakan uji Anova, yang sebelumnya dilakukan uji prasyarat berupa

uji normalitas data dan uji kesamaan dua varians (homogenitas).
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1. Uji N-gain

Selisih antara nilai pretes dengan postes disebut nilai N-gain. Untuk

mendapatkan nilai N-gain pada setiap pertemuan menggunakan formula

(Loranz, 2008: 3) sebagai berikut:

100X
YZ

YX
GainN






Keterangan : X = nilai postes per-individu, Y = nilai pretes per-
individu, Z = skor maksimum.

2. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data dilakukan menggunakan uji Lilliefors menggunakan

program SPSS 17.

a. Hipotesis

Ho : Sampel berdistribusi normal
H1 : Sampel tidak berdistribusi normal

b. Kriteria Pengujian

Terima Ho Jika Lhitung< Ltabel dan tolak Ho jika Lhitung> Ltabel (Sudjana,

2002: 466) atau terima Ho jika p-value> 0,05, tolak Ho untuk harga

yang lainnya (Nurgiantoro, Gunawan, dan Marzuki 2002: 118).

3. Kesamaan Dua Varians

Apabila masing masing data berdistribusi normal, maka dilanjutkan

dengan uji kesamaan dua varians dengan menggunakan program SPSS 17.

a. Hipotesis

Ho : Kedua sampel mempunyai varians sama

H1   : Kedua sampel mempunyai varians berbeda
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b. Kriteria Uji

- Jika F hitung < F tabel maka Ho diterima

- Jika F hitung> F tabel maka Ho ditolak

(Pratisto, 2004: 13).

4. Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis digunakan uji F atau uji Anova. Uji F digunakan

apabila sampel berdistribusi normal. Sedangkan uji U digunakan apabila

sampel berdistribusi tidak normal. Uji hipotesis dilakukan dengan

menggunakan program SPSS 17.

A. Uji hipotesis dengan uji F (Uji Anova one-way)

Rumus Uji F seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2003: 47)
sebagai berikut:

)1(

)1(
2

2

Rm

mNR
F






Keterangan:
N = banyak sampel, m = banyak predictor, R = koefisien korelasi
antara kriterium dengan prediktor.
Koefisien korelasi ganda dikatakan signifikan apabila p-value<0,05
dengan derajat signifikasi 5%.

1. Hipotesis

H0 : Rata-rata kedua perlakuan tidak berbeda secara signifikan

H1 : Rata-rata kedua perlakuan berbeda secara signifikan

2. KriteriaUji

 JikaF hitung< F tabel,maka Ho diterima.

 JikaF hitung> F tabel,maka Ho ditolak.
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B. Uji hipotesis dengan uji t

a.  Uji Kesamaan Dua Rata-rata

1. Hipotesis

H0 = Rata-rata N-gain kedua sampel sama

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

2. Kriteria Uji

- Jika t hitung< t tabel maka Ho diterima
- Jika t hitung> t tabel maka Ho ditolak
(Pratisto, 2004: 13)

2. Pengolahan Data Aktivitas Siswa

Data aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung merupakan

data yang diambil melalui observasi. Data tersebut dianilisis dengan

menggunakan indeks aktivitas kelompok. Langkah–langkah yang

dilakukan untuk menentukan indeks aktivitas kelompok adalah:

1) Menghitung rata–rata aktivitas dengan menggunakan rumus:

∑Xi

X  =            x 100

n

Keterangan:     X =  Rata-rata skor aktivitas siswa;
∑Xi = Jumlah skoryang diperoleh;
n = Jumlah skor maksimum (Sudjana, 2002: 69)

Menafsirkan atau menentukan kategori Indeks Aktivitas Siswa sesuai

klasifikasi pada (Tabel 2).
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Tabel 2. 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

Sumber: (Belina, 2008: 37).


