
  

 

 

 

III.  METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini telah dilaksanakan di SMP Negeri 7 Bandar Lampung pada bulan 

November 2012. 

 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 7  

Bandar Lampung semester ganjil tahun pelajaran 2011/2012. Sampel dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas VIIIa sebagai kelompok eksperimen dan  kelas 

VIIIb sebagai kelompok kontrol. Sampel tersebut dipilih dari populasi dengan 

teknik cluster random sampling. 

 

C. Desain Penelitian 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain pretes-postes 

kelompok tak ekuivalen.  Kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen 

menggunakan kelas yang ada dengan kondisi yang homogen. Kelompok 

eksperimen (VIIIa) diberi perlakuan penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe TGT (Teams Games Tournament) dan kelompok kontrol (VIIIb) diberi 

perlakuan dengan metode diskusi. 
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Pada kelompok eksperimen dan kelompok  kontrol mendapat tes awal ( pretes)  

dan tes akhir (postes) sehingga struktur desainnya sebagai berikut: 

 

 

       

 

     Gambar 2.  Desain pretest postest tak ekuivalen 

Keterangan: I = Kelompok eksperimen; II = Kelas kontrol;  

O1 = pretest; O2 =  posttet; X = Perlakuan TGT (Teams Games 

Tournament); C = Diskusi; (Dimodifikasi dari Riyanto. 2001:43). 

 

 

D. Prosedur Penelitian 

1. Prapenelitian  

Persiapan yang dilakukan pada tahap ini adalah : 

a. Melakukan observasi ke sekolah tempat diadakannya penelitian, untuk 

mendapatkan informasi tentang keadaan kelas yang akan diteliti. 

b. Menetapkan sampel penelitian untuk kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol. 

c. Membentuk kelompok yang heterogen berdasarkan jenis kelamin dan nilai 

akademik semester ganjil. 

d. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT (Teams Games Tournament) pada kelas 

eksperimen dan metode diskusi pada kelas kontrol. 

e. Membuat lembar kerja siswa dan membuat instrumen evaluasi kognitif  

berupa soal pretes dan postes. 

Kelompok              Pretest                Perlakuan                Postest 

      1                          O1                         X                         O2                

 

     II                          O1                         C                          O2 
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f. Membuat lembar observasi tentang aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

g. Membuat soal-soal TGT untuk digunakan dalam tournament. 

 

2. Pelaksanaan Penelitian 

 

Mengadakan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran 

koopertif tipe TGT (Teams Games Tournament)  untuk kelas eksperimen dan 

kelas kontrol dengan diskusi.  Penelitian ini direncanakan sebanyak dua  kali 

pertemuan. Pertemuan ke-I akan membahas Definisi dan Perbedaan 

Pertumbuhan dan Perkembangan  Pertemuan ke-II membahas Metagenesis 

dan Metamarfosis dengan langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut: 

 

Kelas Eksperimen  

 

a. Pendahuluan  

 

1. Guru memberikan pretes berupa soal essay sebanyak 10 soal tentang 

Pertumbuhan dan Perkembangan pada Makhluk Hidup 

2. Menjelaskan  indikator, tujuan pembelajaran yang disampaikan guru. 

3. Apersepsi  : Mengapa dari sebutir kacang  kedelai dapat berubah menjadi 

kecambah?Apa yang terjadi pada kedelai  tersebut? (Pertemuan I). 

pernahkah kalian melihat kepompong pada daun pisang? Lama kelamaan 

akan berubah menjadi apakah kepompong itu? Disebut proses apakah 

perubahan tersebut? (Pertemuan II). 

4. Motivasi : Guru memberikan penegasan, bahwa terjadi pertumbuhan dan 

perkembangan pada biji kedelai tersebut, yang ditandai dengan tumbuhnya 
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akar, bakal batang dan bakal daun. Untuk lebih memahami lagi kita perlu 

mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan (Pertemuan I). Guru memberikan penegasan bahwa 

kepompong itu merupakan salah satu tahap pertumbuhan dan 

perkembangan untuk menjadi seekor kupu-kupu. Maka kita  perlu 

mempelajari  materi tentang metamorfosis dan metagenesis (Pertemuan 

II). 

b. Kegiatan inti : 

1. Presentrasi guru 

Guru  menjelasan materi yang akan dipelajari 

2. Membagi siswa menjadi 5 kelompok yang  masing-masing kelompok 

terdiri dari 5 orang yang heterogen. 

3. Membagikan  LKS kepada setiap kelompok  

4. Dibimbing berdiskusi mengerjakan LKS tentang pertumbuhan dan 

perkembangan pada Makhluk Hidup  

5. Guru menyiapkan kartu soal untuk digunakan dalam permainan 

6. Pelaksanaan permainan (Tournament) 

                    Dalam pelaksanaan ini terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut : 

a) Guru menentukan nomor urut siswa dan menempatkan siswa pada 

meja turnamen (5 orang , kemampuan setara). Setiap meja 

terdapat 1 lembar permainan, 1 lembar jawaban, 1 kotak kartu 

nomor, 1 lembar skor permainan. 
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b) Siswa mencabut kartu untuk menentukan pembaca  (nomor 

tertinggi), pemain  dan yang lain menjadi penantang I, II, III dan 

IV. 

c) Pembaca I akan menggocok kartu mengambil kartu yang teratas. 

d) Pembaca  I kemudian membaca soal sesuai nomor pada kartu 

yang telah diambil mencoba menjawabnya. Jika jawaban salah, 

tidak ada sanksi dan kartu dikembalikan. Jika benar kartu 

disimpan sebagai bukti skor. 

e) Jika penantang I, II, III dan IV  memiliki jawaban berbeda, 

mereka dapat mengajukan jawaban dengan cara mengangkat 

tangan dengan cepat, siapa yang paling cepat mengangkat 

tangannya maka dialah yang berhak untuk menjawab. 

f) Jika jawaban penantang salah, maka penantang yang lain masih 

mempunyai kesempatan untuk menjawab dan aturannya sama 

seperti awal siapa yang paling cepat dia yang berhak menjawab.  

g) Jika jawaban dari penantang masih salah maka permainan 

dilanjutkan dengan siswa berganti posisi sesuai urutan sesuai 

dengan prosedur yang sama. Begitu seterusnya sampai  5 kartu 

permainan terbuka. 

h) Setelah selesai, siswa menghitung kartu dan skor mereka dan 

diakumulasi dengan semua tim. 
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c. Kegiatan Penutup : 

1. Siswa  dan guru menarik kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. 

2. Melakukan evaluasi dengan memberikan post test yang sama 

dengan soal  pre test  pada pertemuan II. 

3. Guru menutup pelajaran  dengan mengucap salam 

 

Kelas Kontrol  

a. Pendahuluan 

1.Siswa menjawab salam guru 

2. Siswa mendengarkan informasi mengenai tujuan,indikator 

      pembelajaran yang disampaikan guru. 

3. Siswa diberi pretes tentang pertumbuhan dan perkembangan pada 

mahluk hidup.   

4. Apersepsi  : Guru memberikan penegasan, mengapa dari sebutir 

kacang  kedelai dapat berubah menjadi kecambah? Apa yang terjadi 

pada kedelai  tersebut? (Pertemuan I) pernahkah kalian melihat 

kepompong pada daun pisang? Lama kelamaan akan berubah menjadi 

apakah kepompong itu? Disebut proses apakah perubahan tersebut? 

(Pertemuan II). 

5.  Motivasi : Guru memberikan penegasan, bahwa terjadi pertumbuhan 

dan perkembangan pada biji kedelai tersebut, yang ditandai dengan 

tumbuhnya akar, bakal batang dan bakal daun. (Pertemuan I). Untuk 

lebih memahami lagi kita perlu mempelajari faktor-faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Guru memberikan 

penegasan bahwa kepompong itu merupakan salah satu tahap 
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pertumbuhan dan perkembangan untuk menjadi seekor kupu-kupu. 

Maka kita  perlu mempelajari  materi tentang metamorfosis dan 

metagenesis (Pertemuan II). 

b)  Kegiatan inti 

1. Siswa diberi penjelasan materi sebagai pengantar 

2. Siswa dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok, masing-

masing kelompok terdiri dari 5 orang yang heterogen 

3. Setiap kelompok diberi LKS Pertumbuhan dan Perkembagan pada 

Makhluk Hidup. 

4. Siswa dibimbing dalam mengerjakan LKS tentang Pertumbuhan 

dan Perkembangan pada Makhluk Hidup. 

5. Siswa  mempresentasikan hasil diskusi secara berkelompok 

 

c)   Kegiatan Penutup 

1.  Menarik kesimpulan bersama siswa untuk pembelajaran hari ini. 

2. Melakukan evaluasi dengan memberikan post test yang sama 

dengan soal  pre test  pada pertemuan II. 

3. Guru menutup pelajaran  dengan mengucap salam 
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E. Jenis Data dan Teknik Pengambilan Data 

1. Jenis Data 

a. Penguasaan Materi 

Jenis data penguasan materi berupa data kuantitatif yang diperoleh dari 

nilai pretes, postes dan N-Gain pada materi pokok Pertumbuhan dan 

perkembangan 

b. Aktivitas Siswa 

Jenis data aktivitas siswa berupa data kualitatif yang diperoleh dari 

lembar observasi aktivitas siswa. 

 

2. Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengambilan data pada penelitian ini adalah: 

a. Pretes dan postes 

Data penguasaan materi berupa nilai pretes dan postes diambil pada 

awal dan akhir pertemuan.  Nilai pretes diambil sebelum pembelajaran 

(pertemuan pertama) baik pada kelompok eksperimen maupun 

kelompok kontrol, sedangkan nilai postes diambil setelah pembelajaran 

(pertemuan ketiga) baik pada kelompok eksperimen maupun kelompok 

kontrol.  

b. Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa diperoleh dengan lembar observasi  aktivitas siswa yang 

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  
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dengan aspek yang telah ditentukan. Lembar observasi yang digunakan 

dalam pengambilan data aktivitas siswa pada saat pembelajaran sebagai 

berikut: 

 

      Tabel 2.  Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

 

No Nama 

Aspek Aktivitas yang diamati 

A B c 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1           

2           

3           

Dst           

∑xi          

X           

 

Keterangan : 

 

a. Mengemukakan pendapat/ ide dalam pelaksanaan Tournamen  

(TGT)  

1. Tidak mengemukakan pendapat /ide (diam saja) dan tidak memjawab 

pertanyaan dalam tournament 

2. Mengemukakan pendapat/ide sesuai dan menjawab pertanyaan dalam 

tournament  dengan benar dan sesuai dengan pembahasan pada materi 

pokok pertumbuhan dan perkembangan 

3. Mengemukakan pendapat/ide sesuai dan menjawab pertanyaan dalam 

tournament dengan benar dan sesuai dengan pembahasan pada materi 

pokok pertumbuhan dan perkembangan 

 

b.   Bertanya: 

1. Tidak mengajukan pertanyaan 

2. Mengajukan pertanyaan, tetapi tidak mengarah pada permasalahan pada 

materi pokok pertumbuhan dan pekembangan 

3. Mengajukan pertanyaan yang mengarah dan sesuai dengan 

permasalahan pada materi pokok pertumbuhan dan perkembanga 

 

c. Aktivitas bekerja sama : 

1. Tidak bekerjasama dengan teman dalam mengerjakan LKS dan 

pelaksaanaan tournament (diam saja) 
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2. Bekerjasama dengan anggota kelompok tetapi tidak sesuai dengan 

permasalahan pada LKS materi pokok pertumbuhan dan perkembangan 

dan tidak bekerjasama dalam pelaksannan tournnament 

3. Bekerjasama dengan semua anggota kelompok sesuai dengan  

permasalahan pada LKS materi pokok pertumbuhan dan perkembangan 

dan bekerjasama dalam pelaksanaan tournament. 

 

c. Angket Tanggapan Siswa 

 

Angket ini berisi pendapat siswa tentang TGT yang telah dilaksanakan.  

Angket ini berupa 8 pernyataan, terdiri dari 5 pernyataan positif dan 3 

pernyataan negatif dengan 2 pilihan jawaban yaitu setuju dan tidak 

setuju seperti pada Tabel 7.  

Tabel 3.  Item pernyataan pada angket. 

No. Pernyataan- Pernyataan S TS 

1 Saya senang mempelajari materi pokok pertumbuhan dan 

perkembangan  dengan model pembelajaran  yang 

digunakan oleh guru. 

  

2 Saya lebih mudah memahami materi yang dipelajari 

melalui  pembelajaran yang digunakan oleh guru. 

  

3 Model 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 sulit berinteraksi dengan teman dalam proses 

pembelajaran yang berlangsung. 

  

6 Saya termotivasi untuk mencari data/informasi dari 

berbagai sumber (buku, internet, dan sebagainya) untuk 

menyelesaikan permasalahan dalam LKS. 

  

7 Saya merasa sulit mengerjakan soal-soal di LKS dengan  

pembelajaran yang digunakan oleh guru. 

  

8 Saya memperoleh wawasan/pengetahuan baru tentang 

materi pokok yang dipelajari. 

  

 

d. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan diisi oleh observer untuk mengamati proses 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru/peneliti di kelas eksperimen 

maupun kontrol. 
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F. Teknik Analisis Data 

a. Analisis data 

Data penelitian berupa nilai pretes, postes, dan skor N-gain. Untuk 

mendapatkan skor N-gain menggunakan rumus Meltzer (dalam Coletta dan 

Phillips, 2005) yaitu:    

     

 

 Keterangan: Skor tinggi jika n-gain > 0,7 

      Skor sedang jika 0,7 > N-gain > 0,3 

                Skor rendah jika NS-gain < 0,3  (Hake 1999: 1) 

 

Nilai pretes, postes, dan skor N-gain pada kelompok kontrol dan eksperimen 

dianalisis menggunakan uji t dengan program SPSS versi 16, yang 

sebelumnya dilakukan uji prasyarat berupa: 

 

1. Uji normalitas data (Uji Liliefors) 

Uji normalitas data dihitung menggunakan menggunakan Program SPSS 

versi 17. 

a. Hipotesis 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

Skor N-gain = postcore – prescore 

100 – prescore 
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2. Uji  kesamaan dua varians 

Apabila masing masing data berdistribusi normal, maka dilanjutkan 

dengan uji kesamaan dua varians dengan menggunakan program 

SPSS versi 17. 

a.   Hipotesis  

H0 = kedua data mempunyai varians yang sama 

H1 = kedua data mempunyai varians berbeda 

b.  Kriteria Uji  

- Jika F hitung < F tabel atau probabilitasnya > 0,05 maka H0  diterima 

- Jika F hitung > F 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 

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 H0 diterima 

- Jika t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel maka H0 ditolak  (Pratisto, 

2004:18) 
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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 H0 diterima 

- Jika t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel, maka H0 ditolak 

(Pratisto, 2004:12). 

c. Uji hipotesis dengan uji Mann-Whitney U 

Ho : μ1 = μ2 

H1 : μ1 ≠ μ2 

1)   Hipotesis  

Ho :   Rata-rata nilai pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

sama 

H1 :   Rata-rata nilai pada kelas eksperimen dan kelas kontrol  

tidak sama 

 
 

2)  Kriteria Uji  

 Ho ditolak jika sig< 0,05 

                             Dalam hal lainnya Ho diterima (Anonim, 2009:166).  

 

b.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 dengan menghitung rata–rata skor 

aktivitas siswa menggunakan rumus sebagai berikut: 
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100x

n

x
X

i


 

Keterangan : X  =  Rata-rata skor aktivitas siswa 

                          ∑xi =  Jumlah skor yang diperoleh 

                          n    =  Jumlah skor maksimum (8)  

          (Hake dalam Widiyaningrum, 2010:44) 

 

Menafsirkan atau menentukan kriteria persentase Aktivitas Siswa sesuai 

klasifikasi pada tabel 4. 

Tabel 4. Kriteria Persentase Aktivitas Siswa 

Persentase Kriteria 

90,00-100 

75,00-89,99 

55,00-74,99 

30,00-54,99 

0,00-29,99 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Sangat rendah 

           Sumber: dimodifikasi dari Hake (dalam Belina,  2008:37) 


