
METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan termasuk eksperimen semu (Quasi

experimental) yaitu suatu penelitian eksperimen yang bertujuan untuk memperoleh

informasi, yang tidak memungkinkan melakukan pengontrolan dan memanipulasi

semua variabel yang relevan. Variabel penelitian ini terdiri dari variabel bebas yaitu

penggunaan keterampilan bertanya guru, dan variabel terikat yaitu hasil belajar yang

diperoleh siswa.

Penelitian ini mengkaji dan mengimplementasikan metode pembelajaran IPA

(biologi) pada konsep Perkembangbiakan Tumbuhan di salah satu SMP Negeri di

Cirebon dengan menggunakan metode penelitian kelas (classroom research).

Penekanannya terhadap peningkatan pemahaman konsep pembelajaran IPA di SMP.

Untuk memperoleh informasi dan gambaran sebuah metode penelitian dengan

eksperimen semu, penelitian kelas ini diharapkan mampu memperlihatkan kemajuan

belajar siswa melalui kegiatan bertanya yang dilakukan guru. Sebagai upaya dan

kreativitas guru dalam memberikan pengalaman belajar kepada siswa, diharapkan pula

dapat meningkatkan profesionalisme guru khususnya dalam proses pembelajaran.

Bentuk penelitian kelas yang dimaksud adalah bentuk kolaboratif atau kerja

sama antara guru dan peneliti guna memperbaiki dan meningkatkan profesionalisme

guru dalam proses pembelajaran di kelas. Guru berperan sebagai praktisi atau pengajar

di kelas dan peneliti sebagai perancang dan pengamat. Guru dan peneliti kemudian

BAB III V l^S^jr"
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mendiskusikan hasil pelaksanaan pembelajaran untuk melihat kelemahan dan

kelebihannya.

Rancangan desain penelitian yang digunakan adalah One Group Pretest-Posttes

Design dengan satu kelompok eksperimen (Suryabrata, 1983). Rancangan desain

penelitian dapat digambarkan seperti pada Gambar 3.1.

Kelas Pre-Tes Periakuan Post-Tes

Eksperimen Tl T2

Gambar 3.1

Model Rancangan Penelitian

Keterangan :

Tl = Pretes (tes awal) diberikan pada kelas eksperimen sebelum pemberian periakuan,

tes yang diberikan berupa tes penguasaan konsep.

X = Penggunaan teknik bertanya guru pada pembelajaran

T2 = Postes (tesakhir) diberikan setelah pemberian periakuan pada kelas eksperimen.

B. Subyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di salah satu SMP Negeri di Kabupaten Cirebon

pada salah satu kelas III caturwulan I tahun pelajaran 1999/2000. Subyek

penelitiannya adalah seorang guru mata pelajaran Biologi yang mengajar kelas III,

dan siswa kelas HI sebanyak empat puluh dua orang. Penentuan siswa ini

berdasarkan hasil pengambilan sample secara "random cluster" dari delapan kelas

yang ada. Pada waktu penelitian dilakukan seluruh siswa hadir.
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SMP yang menjadi tempat penelitian memiliki jumlah siswa seluruhnya

676 orang, kelas I, II dan III masing-masing sebanyak delapan kelas. Jumlah guru

ada 55 orang. Guru yang mengajar mata pelajaran biologi ada tiga orang, seorang

sudah sarjana pendidikan biologi, dan dua orang lulusan D-II yang telah mengajar

lebih dari dua betes tahun. Sarana pendidikan relatif lengkap, sudah memiliki

laboratorium IPA dengan fasilitas sedang, artinya tidak semua sarana/peralatan

untuk praktikum IPA tersedia. Kondisi bangunan kelas dan laboratorium masih

relatif baru, karena baru ditempati sekitar lima tahun. SMP ini mengalami tukar

guling lokasi, semula sangat strategis di pinggir jalan propinsi, sehingga akses kc

lokasi sekolah mudah dijangkau oleh semua jenis kendaraan umum. Setelah pindah

ke lokasi yang baru, tidak semua jenis kendaraan umum melewati lokasi sekolah.

Ditinjau dari rata-rata NEM (Nilai Ebtanas Murni) sekolah ini termasuk

yang menghasilkan jumlah nilai tertinggi dibandingkan dengan sekolah lain yang

ada di Kabupaten Cirebon. Adapun perolehan nilai IPA dan jumlah nilai ebtanas

murni pada ujian akhir dari tahun 1995-1998 sekolah tersebut disajikan dalam tabel

3.1.

Tabel 3.1 Perolehan NEM IPA dan Jumlah NEM SMP N Cirebon Barat I

No.
Tahun

Pelajaran

NEM IPA Jumlah NEM

Rata-rata Tertinggi Terendah Rata-rata Tertinggi Terendah

1 1995/1996 5,02 8,35 3,02 37.22 50,55 25,38

2 1996/1997 5,04 7,59 2,90 35.92 47,60 24,54

1997/1998 4,98 7,25 3,11 33,73 43,80 28,18

4 1998/1999 5,69 8,35 3,98 38.40 48,55 30,94
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Siswa yang menjadi subyek penelitian, adalah kelas III A yang memiliki

kemampuan heterogen. Rata-rata nilai biologi siswa kelas III A dari hasil dua kali

ulangan harian 6,3 dan 6,7. Guru yang menjadi subyek penelitian adalah guru mata

pelajaran biologi lulusan SI, dengan pengalaman mengajar tiga tahun di kelas I dan II,

empat tahun di kelas III. Oleh karena jam mengajarnya cukup padat, gu-j< tersebut tidak

sempat mengajar di sekolah lain. Kegiatan penataran/pelatihan yang sudah diikuti

antara lain MGMP dan Sanggar Guru IPA tingkat kabupaten dan propinsi. Tingkat

penguasaan proses belajar mengajar cukup baik, karena latar belakang pendidikan yang

sangat menunjang dan sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Kaitannya dengan

teknik bertanya, guru sering menggunakannya, hanya saja belum teridentifikasi dan

tidak hafal teknik yang digunakannya. Peneliti sering bertemu dan akrab dengan guru

tersebut, karena satu almamater, dan juga dengan siswa kelas III A ini, peneliti tidak

dianggap sebagai orang asing bagi mereka. Selain itu, kelas ini pun sering menerima

kehadiran pihak lain seperti Pengawas Sekolah bidang IPA, guru-guru tamu. Hal-hal

tersebut di atas menjadi bahan pertimbangan peneliti untuk memilih sekolah dan guru

sebagai subyek penelitian, serta komunikasi peneliti dengan berbagai pihak yang ada di

sekolah tersebut relatif mudah.

C. Prosedur Penelitian

Untuk menerapkan model penelitian ini dibuat alur kegiatan penelitian seperti pada

Gambar 3.2.
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ANALISIS GBFP TH 1994 MATA PELAJARAN BIOLOGI

KONSEP PERKEMBANGBIAKAN TUMBUHAN

TEORI
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BERTANYA

FAKTA

KETERAMPILAN

BERTANYA GURU

MASIH RENDAH

PERMASALAHAN
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Gambar 3.2

Alur Penelitian
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E. Instrumen Penelitian

Penyusunan instrumen dimaksudkan untuk memperoleh data yang diharapkan

dapat menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini yang dijadikan instrumen

sebagai berikut

1. Tes dalam bentuk soal objektif sebanyak 20 soal pilihan ganda, masing-masing soaV

diberi skor 1. Essai terbatas sebanyak 2 soal, masing-masing soal diberi skor 5

sehingga jika siswa dapat menjawab soal pilihan ganda dan essai dengan benar

didapat jumlah skor 30. Tes tersebut disusun berdasarkan GBPP kurikulum tahun

1994, yang digunakan untuk memperoleh data tentang pemahaman konsep siswa

berupa pemahaman konsep awal siswa sebelum pembelajaran, dan pemahaman

konsep akhir siswa setelah pembelajaran perkembangbiakan tumbuhan dengan

teknik bertanya guru.

2. Non tes berupa lembar observasi, untuk menjaring data jenis pertanyaan guru,

respon siswa dan waktu tunggu, serta pedoman wawancara yang berkenaan dengan

pendapat guru dan siswa terhadap penggunaan teknik bertanya dalam pembelajaran

perkembangbiakan tumbuhan.

3. Kisi-Kisi Soal Tes Awal/Akhir

Pembuatan soal tes mengacu pada kisi-kisi seperti tercantum pada Tabel 3.2.

Setelah selesai pembuatan soal dilakukan ujicoba soal untuk melihat validitas soal

tes (indeks kesukaran dan daya pembeda), dan reliabilitasnya. Untuk menganalisis

soal tersebut digunakan Program Anates (program aplikasi komputer). Cara

penskoran dan analisis data hasil ujicoba dapat dilihat pada Lampiran A.
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Tabel 3.2 Kisi-kisi Soal Tes Awal/Akhir

Topik Perkembangbiakan Tumbuhan

Pokok Bahasan/ Sub

Pokok Bahasan
Indikator

Jenjang / Nomor Soal
CI C2 C3

Perkembangbiakan
Tumbuhan

A. Perkembangbiakan
secara generatif

B. Perkembangbiakan
secara vegetatif

1. Mengamati bagian-bagian
bunga, menunjukkan bagian
benang sari sebagai ala~ kelamin
jantan dan putik sebagai alat
kelamin betina pada tumbuhan

2. Mengamati dan mendiskusikan
gambar/bagan proses
penyerbukan sampai terjadinya
proses pembuahan

3. Mengamati dan mendiskusikan
gambar/bagan proses
pembentukan sel kelamin yang
terjadi secara meiosis, didahului
pembelahan mitosis

4. Mengamati macam-macam
bunga untuk melihat dan
menentukan faktor luar

penyebab penyerbukan, seperti
serangga, angin, air dan
manusia

5. Menyebutkan perbedaan
perkembangbiakan vegetatif
secara alami dan buatan

6. Menjelaskan keuntungan dan
kerugian perkembangbiakan,
vegetatif secara buatan

9

12,13,

14,15,

16,17,

20

1

3,4,

8

7

I-es

5

18

19

2-es

2,6

11

10

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan tiga cara pengumpulan data, yaitu: tes

awal dan tes akhir, observasi dan wawancara. Data yang diperoleh melalui

observasi dituangkan dalam bentuk catatan lapangan. Tes dilakukan untuk
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memperoleh data tentang pemahaman konsep siswa, wawancara wi^^wrwe"*-- //

dilakukan untuk memperoleh gambaran efektivitas kegiatan r^mbela^pran^H.^^7

a. Tes awal dan tes akhir

Untuk memperoleh data pemahaman konsep siswa tentang perkembangbiakan

tumbuhan, maka sebelum kegiatan pembelajaran diadakan tes awal, dan setelah

melaksanakan kegiatan pembelajaran diadakan tes akhir.

b. Observasi

Kegiatan observasi (pengamatan) yang dilakukandifokuskan pada keterampilan

bertanya guru dalam tiap kegiatan pembelajaran (Pembelajaran I -VI). Selama

observasi digunakan pedoman observasi yang berisi kriteria-kriteria pertanyaan

yang diajukan guru serta pedoman observasi mengenai respon siswa terhadap

pertanyaan yang diajukan guru. Untuk membantu memudahkan memperoleh

data digunakan perekam suara (audio recorder).

c. Wawancara

Disamping memperoleh data berdasarkan observasi, juga dilakukan wawancara

dengan guru mengenai latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar,

kegiatan penataran yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan guru,

kendala-kendala yang dihadapi guru sebelum, saat dan sesudah berlangsungnya

penelitian. Wawancara dilakukan secara informal baik di sekolah maupun di

rumah guru yang bersangkutan. Selama wawancara dengan guru, digunakan

rambu-rambu wawancara yang ditulis secara garis besar dan dikembangkan

sesuai dengan arah pembicaraan dengan guru.
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Wawancara juga dilakukan dengan sembilan orang siswa perwakilan dari

kelompok tinggi, sedang dan rendah (masing-masing tiga orang), dengan tujuan

untuk menjaring pendapat dan kemampuan siswayang berkaitan dengan proses

pembelajaran dan topik yang dipelajari. Wawancara dilakukan pada saat siswa

beristirahat dengan cara mendatangi langsung atau juga memanggil yang

bersangkutan, bisajuga dengan mengadakan kesepakatan sebelumnya.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan sejak awal penelitian sampai dengan berakhirnya

kegiatan penelitian. Analisis data terutama dilakukan setelah kegiatan pengumpulan

data selesai di lapangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah teknik analisis kualitatif dan kuantitatif.

Analisis kualitatif digunakan untuk data yang menunjukkan proses interaksi

yang terjadi selama kegiatan pembelajaran berlangsung, yaitu respon siswaterhadap

pertanyaan yang diajukan guru. Analisis kuantitatif digunakan untuk

mendeskripsikan jumlah jenis pertanyaan yang diajukan guru, respon guru terhadap

jawaban siswa, serta peningkatan penguasaan konsep siswa melalui hasil tes awal

dan tes akhir. Teknik analisis kuantitatif selanjutnya dilakukan terhadap (1)

Penyekoran hasil tes awal dan tes akhir dengan tujuan untuk mengetahui rata-rata

skor dan gain yang diperoleh siswa; (2) Uji normalitas dan homogenitas, jika data

berdistribusi normal dan homogen selanjutnya dilakukan uji z, yaitu uji kesamaan

rata-rata hasil tes awal dan tes akhir. Tujuan pengujian ini untuk mengetahui apakah
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ada perbedaan yang signifikan antara nilai tes awal dan tes akhir, hipotesis yang

digunakan adalah

Ho : Mo = Mi

HA : Mo * Mi

Adapun rumus yang digunakan untuk menganalisis hipotesis di atas adalah

Z hitung = Ml " MO

SD/Vn

Mo ~ rata-rata skor tes awal

Mi = rata-rata skor tes akhir

SD = Standar deviasi

n = banyaknya subjek penelitian

Untuk taraf a = 0,01dari table z diperoleh harga :

Z0,5(l-a) =Z 0,495 =2,58

Adapun kriteria pengujian adalah :

Ho diterima apabila - z tabic < z hitung < z table

Ho ditolak apabila - z table > z hitung > z tabic

(Nurgana,1985:I7)

H. Tahap-tahap dan Jadwal Penelitian

1. Tahap-tahap Penelitian

a. Tahap Persiapan

1) Mengidentiflkasi karakteristik subjek penelitian

2) Identifikasi masalah
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3) Analisis dan merumuskan masalah

4) Menyusun rencana pembelajaran

a) Menyusun Satuan Pelajaran dan Rencana Pengajaran untuk setiap

pertemuan

b) Menyusun tes awal/akiiir

c) Melakukan ujicoba tes awal/tes akhir kepada sejumlah siswa (n =

36) yang pernah mendapat materi perkembangbiakan

d) Menganalisis hasil ujicoba tes awal/akhir

e) Merevisi soal ujicoba berdasarkan hasil analisis

f) Menyusun pedoman pembelajaran untuk guru

g) Membantu guru menerapkan rencana pembelajaran dengan cara

mencoba mengajar pada kelas lain

h) Mempersiapkan sarana yang diperlukan selama proses

pembelajaran

i) Mempersiapkan instrumen pengamatan dan wawancara

b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan penelitian berlangsung selama 8 minggu, yaitu dari tanggal 29

Oktober - 12 Desember 1999. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah

1) Memberi tes awal

2) Melaksanakan Pembelajaran I - VI, setiap pertemuan berisi kegiatan-

kegiatan sebagai berikut

a) Apersepsi

b) Kegiatan sesuai LKS (LKS 1-6)
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c) Presentasi hasil kerja kelompok

d) Diskusi/tanya jawab

e) Mengamati kegiatan mulai apersepsi sampai diskusi

f) Refleksi terhadap kegiatan apersepsi sampai diskusi

3) Memberikan tes akhir

4) Mengolah dan menganalisis data hasil tes awal dan tes akhir, hasil

observasi dan wawancara.

2. Jadwal Penelitian

Pelaksanaan penelitian diupayakan mengikuti jadwal yang telah disusun seperti pada

Tabel 3.3.

Table 3.3

Jadwal Penelitian

No Kegiatan
Oktober 99 Nopember 99 Dsem »er99

1 |2 3 4 51 1 2 3 4 5 1 2 3 4

1. Observasi awal

2. Wawancara guru
3. Menyusun rencana

tindakan pembelajaran
4. Tes awal

5. Pembelajaran tahap I
6. Pembelajaran tahap II
7. Pembelajaran tahap III
8. Pembelajaran tahap IV
9. Pembelajaran tahap V
10. Pembelajaran tahap VI
11. Tes akhir

12. Wawancara guru dan siswa
13. Analisis data
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