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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini merupakan Jenis Penelitian banyak digunakan dalam 

bidang ilmu pendidikan atau penelitian eksperimen dengan pendekatan kuantitatif.  

penelitian lain dengan subjek yang di teliti adalah manusia dimana mereka tidak 

boleh dipisahkan antara yang satu dengan yang lainya.penelitian ini digunakan 

untuk  mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi 

tertentu. Penelitian ini mengunakan rancangan  Model Koperatif Tipe Two Stay 

Two Stray (TSTS) Dan Media Gambar Pada Siswa Kelas XI SMA N 10 Konsel. 

B. Waktu Dan Lokasi  

Penelitian ini telah dilaksanakan di SMA N 10 Konsel pada kelas XI 

semester genap tahun pelajaran 2018/2019 tepatnya pada bulan januari sampai 

bulan maret 2019 yang didasarkan dengan berbagai pertimbangan bahwa di 

sekolah tersebut belum sepenuhnya mengunakan Model Koperatif Tipe Two Stay 

Two Stray (TSTS) dan Media Gambar. 

C. Variabel Dan Desain Penelitian 

1. Variabel penelitiain 

a. Variabel bebas (independen variabel)   

merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain atau 

menghasilkan akibat pada variabel lain, yang pada umumnya berada dalam 

urutan tata waktu yang terjadi”. lebih dahulu.Variabel ini biasanya 

disimbolkan dengan variabel “X1 dan X2.  
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b. Variabel terikat (dependen variabel)   

Pengertian dependen variabel menurut sugiyono adalah variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel Independen 

(bebas). Variabel ini biasanya disimbolkan dengan variabel ”y”. 

Dengan demikian variabel dalam penelitian ini adalah :  

1. Variabel bebas (independen variabel) atau variabel X1 dan X2 yaitu 

Model Pembelajaran Two Stay Two Stray (TS-TS) dan Media Gambar. 

2. Variabel terikat (dependen variabel) atau varabel Y yaitu hasil belajar 

peserta didik.  

2. Desain penelitain  

Desain penelitian yang digunakan adalah preetest-postest control design. 

Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang diambil sebagai sampel. Kelompok 

eksperimen  adalah kelompok yang diajar menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Two Stay Two Stray dan kelompok Kontrol diajar menggunakan 

media gambar. Secara umum model eksperimen ini digunakan sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Desain Penelitian 

Kelompok Pree-test Perlakuan Post-test 
A Y1 XI 

 

Y3 

 

B Y2 X2 

 

Y4 

 

Keterangan: 

A  =Kelompok eksperimen  

B  =Kelompok kontrol 

X1= Perlakuan dengan  Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray. 

X2= Perlakuan dengan Pembelajaran mengunakan media gambar 

Y1= Pemberian Pree-test Pembelajaran  Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray 

Y2= Pemberian Pree-test Pembelajaran mengunakan media gambar 
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Y3 =Pemberian Post-test Pembelajaran  Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray 

Y4= Pemberian Post-test Pembelajaran  mengunakan media gambar.44 

D.  Populasi Dan Sampel Penelitian  

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakterisitik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemdian ditarik kesimpulannya45. 

Dari pengertian diatas maka populasi didalam penelitian ini meliputi 

seluruh siswa kelas XI IPA SMA Negeri 10 Konsel Tahun Ajaran 2018/2019. 

 Tabel 2.1 keadaan populasi penelitian 

Kelas Jumlah  Nilai Rata-Rata 
XI MIA I  35 68 
XI MIA II 32 67,86 
XI MIA III 35 62 

Jumlah                102 

 Sumber : dokumentasi Sekolah. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

semua populasi tersebut. Bila populasi besar, peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi. Subjek yang diteliti adalah siswa kelas XI yang 

merupakan sampel jenuh karena hanya terdiri atas dua kelas saja yakni kelas XI 

IPA 1 dan IPA 2 sebagai kelas perlakuan terdapat 40 siswa keseluruhan sampel.  

 Dalam penelitian ini Pengambilan sampel menggunakan teknik Purposive 

Sampling. Dalam purposive sampling pemilihan sekolompok subyek didasarkan 

atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut 

                                                           
44  Sutrisno hadi. Statistik. Andi yogyakarta, 2000. h. 226 
45 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian (Bandung : Alfabeta, 2008), h. 121. 
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yang erat dengan ciri-ciri-atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui 

sebelumnya.46Sehingga dalam penelitian ini diambil dua yaitu kelas eksperimen 

dan kelas kontrol dengan pertimbangan nilai rata-rata sama atau hampir sama 

(Homogen). 

Tebel 2.2 keadaan Sampel penelitian 

Kelas Jumlah  Nilai Rata-Rata 
XI MIA I 32 68 
XI MIA II 32 67,86 

Jumlah                 64 

Sumber : dukumentasi Sekolah 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik tes. 

1. Tes Hasil Belajar 

Tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang 

dimiliki olehindividu atau kelompok. Menurut Sangadji tes adalah serentetan 

pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untu kmengukur 

keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh 

individu atau kelompok. Untuk mengukur ada tidak besarnya kemampuan objek 

yang diteliti, digunakan tes. 

Tes yang dilakukan yaitu berupa tes tertulis yang digunakan untuk 

mengetahui peningkatan hasil belajar siswa. Adapun teknik pensekoran nantinya 

menggunakan kisi-kisi soal yang telah disesuaikan tingkat kesulitan pada tiap item 

soal. Instrumen yang digunakan yaitu pilihan ganda yang berjumlah 25 butir soal 

                                                           
46Sutrisno hadi. Statistik....h. 226  
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pilihan jawaban berupa A, B, C,D dan E. Apabila benar semua maka total skor 

keseluruhan adalah 100.  

F. Instruman Penilaian 

Instrumen adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena 

alam maupun sosial yang diamati. Instrumen penelitianyang digunakan dalam 

penelitian ini adalah instrumen untuk mengukur hasilbelajar siswa yaitu tes hasil 

belajar (tes pilihan ganda), sesuai materi yangtelah ditentukan yang diberikan 

kepada siswa pada akhir materi pada matapelajaran Biologi konsep sistem 

pencernaan. 

1. Instrumen Tes 

Tes merupakan salah satu cara untuk menaksir besarnya kemampuan 

sesorangsecara tidak langsung yaitu melalui respons seseorang terhadap stimulus 

atau pertanyaan. Bentuk tes yang diberikan dalam penelitian ini adalah tes objektif 

berbentuk pilihan ganda yang berjumlah 25 item. Soal pilihan ganda adalah satu 

bentuk tes yang mempunyai satu alternative jawaban yang benar atau paling tepat. 

G. Uji Validitas Dan Reabilitas  

1. Uji Validitas 

Uji coba instrumen dilakukan untuk mendapatkan data yang akan diolah 

untuk mengetahui valid atau tidaknya instrumen tersebut. Uji validitas butir 

dilakukan dengan mengkorelasikan hasil data ke dalam korelasi Product Moment. 

Untuk mengkorelasikan skor setiap item dengan skor totalnya dengan digunakan 

korelasi product moment dari pearson.  
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Rumus tersebut sebagai berikut. 

� = � (� XY) − (ΣX)(��)�{� � �� − (��)�}{� � �� − (��)�} 47 

Keterangan:  
r
 
= koefisien korelasi X dan Y  

N = jumlah subjek (responden)  
ΣXY = produk dari X dan Y  
ΣX = jumlah nilai X  
ΣY = jumlah nilai Y  

(Σ)
2 

= jumlah nilai X yang dikuadratkan  

(ΣY)
2 

= jumlah nilai Y yang dikuadratkan 

Uji validitas butir-butir instrumen untuk menentukan instrumen tersebut 

sahih atau gugur, dengan bantuan program Ms. Excel akan mengolah 25 butir 

pertanyaan yang dijawab 20 siswa. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji realibilitas instrumen dimaksudkan untuk mengetahui derajat 

ketetapan (keajegan) suatu alat ukur, maksudnya bahwa alat ukur dikatakan 

reliabel apabila berkali-kali digunakan terhadap objek yang sama, akan 

menghasilkan hasil yang sama. Sebuah tes yang valid biasanya reliabel, namun 

tidak semua tes yang reliabel itu valid (Suharsimi Arikunto)48. Berdasarkan 

pemahaman tersebut, maka semua butir instrumen soal tes hasil belajar berada 

pada kategori reliabel. 

Adapun teknik mencari reliabilitas untuk soal pilihan ganda menggunakan 

rumus KR-20 (Kuder Richardson), sebagai berikut. 

                                                           
47 Syofian siregar. Statistik deskriptif  untuk penelitian. (jakarta : pers, 2016). h. 164 

48 Suharsimin Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (yogyakarta : Bumi Aksara 
2006)  
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r�� = �� − 1 ���� � ���� � 49 

Keterangan:  

r1
 
= reliabilitas instrumen  

k = jumlah item dalam instrumen  
st

2= varians total  
p

i 
= proporsi banyaknya subyek yang menjawab benar  

q
i 
= proporsi banyaknya subyek menjawab salah  

(q
i
=1 – p

i
) 

Untuk mengetahui tingkat reliabilitas harga r
i 

hitung dikonsultasikan 

dengan tabel interpretasi korelasi sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Kategori reliabilitas soal 

Koofisien Reliabilitas  Kategori Reliabilitas  
0,0-0,2  Sangat rehdah 

0,2-0,4  Rendah  

0,4-0,6  Sedang  

0,6-0,8  Kuat  

0,8-1,0  Sangat Kuat 
 

Tingkat reliabilitas instrumen ditentukan berdasarkan dengan besarnya 

koefisiensi reliabilitas yang dimiliki. Semakin tinggi koefisiensi reliabilitasnya 

maka semakin tinggi pula reliabilitas instrumennya.Untuk perhitungan dalam 

mencari reliabilitas ini dilakukan dengan bantuan program Ms. Excel. Langkah 

pertama adalah membuat tabel penolong untuk mencari p
i 
dan q

 

3. Tingkat kesukaran  

Tingkat kesukaran soal adalah besaran yang digunakan untuk menyatakan 

apakah suatu soal termasuk kedalam kategori mudah, sedang atau sukar. Bermutu 

                                                           
49  Syofian siregar. Statistik deskriptif  untuk penelitian.... h. 192-193 
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atau tidaknya butir-butir item tes hasil belajar dapat diketahui dari derajat 

kesukaran atau taraf kesulitan yang dimiliki masing-masing butir item tersebut. 50 

Taraf tingkat kesukaran digunakan untuk mengetahui kritera tiap butir soal 

tergolong sukar, sedang, atau mudah. Bilangan yang menunjukan sukar atau 

mudanya soal disebut indeks kesukaran (difficult index). Besarnya index 

kesukaran antara 0,00 sampai dengan 1,00. Indeks kesukaran ini menunjukan taraf 

kesukaran soal, dengan indek kesukaran 0,00 menunjukan bahwa soal itu telah 

sukar. Sebaliknya 1,00 menunjukan bahwa soal itu terlalu mudah.51 

 Untuk menentukan tingkat kesukaran suatu tes dapat digunakan rumus : 

! " #$ %
 

Keteranagn : 

P = Indek Keseluruhan  

B = Banyaknya siswa yang menjawab soal benar, 

JS = Jumlah seluruh siswa. 

 Menurut ketentuan yang sering diikuti, indeks kesukaran sering 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

Soal dengan P 0,00 Sampai 0,30 adalah soal sukar  
Soal dengan P 0,30 Sampai 0,70 adalah soal sedang  
Soal dengan P 0,70 Sampai 1,00 adalah soal mudah 52 

4. Daya Pembeda soal  

Yang dimaksud dengan daya pembeda suatu soal tes ialah bagaimana 

kemampuan soal itu untuk membedakan siswa yang termasuk kelompok pandai 

(upper group) dengan siswa yang termasuk kelompok kurang (lower group). 

                                                           
50  Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 

2008), h. 370 
51  Suharsimi Arikunto. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan... h. 207 
52  Suharsimi Arikunto. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan.....h.208 
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Langkah awal yang dilakukan untuk menghitung daya pembeda adalah 

mengurutkan perolehan skor total dari yang tinggi ke perolehan yang rendah, lalu 

membagi seluruh peseta tes menjadi 27% kelompok yang memiliki skor tinggi 

(kelompok atas) dan 27% kelompok yang memiliki skor rendah (kelompok 

bawah). 

Daya pembeda suatu soal tes dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

berikut : 

 

Keterangan : 

D  : Daya Pembeda 
PA : Tingkat Kesukaran Kelompok Atas  
PB : Tingkat Kesukaran Kelompok Bawah 53 
 
Kriteria jika D bernilai : 

0,00- 0,20 : soal jelek                   0,40-0,70 : soal baik  

0,20-0,04  : soal sedang/ cukup            0,70-1,00 : soal baik sekali.54 

Seperti halnya indeks kesukaran, indeks diskriminasi (daya beda) ini 

berkisar antara 0,00 sampai 1,00.Hanya bedanya, indeks kesukaran tidak 

mengenal tanda negatif (-), tetap pada indikator diskriminasi ada tanda negatif55 

H. Tknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan dua cara yaitu statistik deskriptif dan 

statistik inferensial. 

 

                                                           
53  Sumarna Surapranata, Analisis, Validitas, Reliabilitas, dan Interpretasi Hasil Tes 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarta, 2009), h. 32.  
54  Suharsimi Arikunto. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan....h. 213 
55  Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 

2019).Ed 1-9. h. 385-387 

D = PA - PB 
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1. Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan hasil belajar 

biologi yang dipeoleh dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Adapun langkah-

langkah penyusunan data hasil pengamatan adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan rentang nilai, yaitu data terbesar dikurangi data terkecil. 
R = Xt – Xr ..........56 
Keterangan: 
R = Rentang Nilai 
Xt = Data Terbesar 
Xr = Data Terkecil 

b. Menghitung Rata-rata (Mean) x̅ = ( ƒ*+,( ƒ* .......57 

Keterangan: x̅= Rata-rata 
ƒi = Frekuensi 
xi =Titik tengah 

c. Standar Deviasi 

$-1 =.(/*(0*�01̅
(2��) ........58 

Keterangan: 
SD= Standar deviasi  
f1 = Frekuensi 
Σ (x1 – x) = Jarak antara tiap-tiap nilai 
n – 1 = Banyaknya jumlah sampel 

d. Menghitung varians sampel dengan menggunakan rumus: 

S� = Σ(xi − x̅�
n − 1 … … . 59 

Keterangan: 
S2 = Varians sampel 
x1 = Nilai tengah kelas interval :̅= Nilai rata-rata peserta didik 
N = Jumlah sampel 
 
 
 

                                                           
56Nana Sudjana, Penialian Hasil Proses Belajar Mengajar. (Bandung: PT.Remaja 

Rosdakarya, 2006). h.120. 
57Muhammad Arif Tiro, Dasar-Dasar Statistik (Makassar: Makassar State University of 

Makassar, 2007), h. 133. 
58Muhammad Arif Tiro, Dasar-Dasar Statistik... h. 133 
59Muhammad Arif Tiro, Dasar-Dasar Statistik.... h. 133 
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e. Kategorisasi 

Analisis kualitatif ini digunakan peneliti untuk menjawab rumusan 

masalah. Adapun untuk keperluan analisis kualitatif akan digunakan skala lima 

berdasarkan teknik kategorisasi standar yang diterapkan oleh departemen 

pendidikan dankebudayaan yaitu: 

Tabel. 4.1 Kategori Hasil Belajar 

Kategori Sangat rendah Rendah  Sedang  Tinggi  Sangat tinggi  

Nilai  0-34 35-54 55-64 65-84 85-10060 

 

2. Statistik Inferensial  

Statistik inferensial adalah statistik yang menyediakan aturan atau cara 

yang dapat digunakan sebagai alat dalam rangka mencoba menarik kesimpulan 

yang bersifat umum, dari sekumpulan data yang telah disusun dan diolah61. 

Statistik inferensial adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis 

datasampel dan hasilnya akan digeralisasikan (diiferensikan) untuk populasi di 

manasampel diambil62.  Statistik Inferensial dalam hal ini digunakan untuk 

menguji hipotesis penelitian yang diajukan untuk mengetahui apakah ada 

perbedaan antara model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray dengan 

model pembelajaran Media Gambar terhadap hasil belajar biologi siswa Kelas XI 

IPA SMANegeri 10 Konsel. 

                                                           
60Depdiknas, Pedoman Umum Sistem Pengujian Hasil Belajar http://www.google.com 

(23desember 2011) 
61Anas Sudijono, Statistik Pendidikan. h. 4 
62Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian (Bandung : Alfabeta, 2008), h. 23. 
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Menganalisis data dengan mengunakan suatu cara yang digunakan untuk 

meguraikan data yang di peroleh agar dapat dipahami bukan hanya oleh peneliti, 

tetapi juga oleh orang lain yang ingin mengetahui hasil penelitian. 

1.  n-gain 

 setelah diperoleh data nilai prites dan post test masing-masing siswa 

kemudian dilakukan perhitungan normal gein (N-gain). Gain adalah selisih 

nilai prites dan post test, gain menunjukan peningkatan pemahaman atau 

penguasaan konsep siswa setelah pembelajaran dilakukan. Adapun rumusnya 

adalah sebagai berikut : 

� − ;<=� = >�=?@� dan >C�? ?@�? >�=?@� dan >C�? ?@�?  
 

Dengan kategorisasi perolehan sebagai berikut: 
g- tinggi  : nilai (< ; >) 0,70 
g- sedang : nilai 0,70 e”< ; > e” 0,30 
g-rendah : nilai < ; > < 0,30 

 
2. Retensi  

Kuatnya retensi ditentukan dengan rumus63 : 

I = !�=?@�>C�? ?@�? × 100 % 

3. Uji prasyarat analisis data 

 Setelah atal ukur diuji dengan uji Validitas dan uji reabilitas dan hasinya 

adalah valid dan reliabel, maka dilakukan uji prasyarat uji normalitas dan uji 

homogenitas. 

 

 

  

                                                           
63  Yanti herlanti, kontribusi wawancara multi media terhadap pemahaman dan retensi 

siswa (Bandung : UPI 2005), h.6 
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Adapun analisis yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui bahwa sebaran data 

penelitian berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas 

menggambarkan bahwa sampel yang diambil berasal dari populasi yang 

berdistribusi secara normal.64Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah 

distribusi variabel terikat untuk nilai variabel bebas tertentu berdistribusi 

normal atau tidak. Dalam model regresi linier, asumsi ini ditunjukan oleh 

nilai eror (e) yang berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah 

model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, 

sehingga layak digunakan untuk pengujian statistik. Pengujian Pengujian 

normalitas data menggunakan Test of Normality Kolmogorov Smirnov dalam 

program SPSS. dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan 

profitabilitas (Asymtotic Significance), yaitu:  

- Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari model regresi adalah normal.  

- Jika probabilitas < 0,05 maka distribusi model regresi adalah tidak normal. 

b. Uji Homogenitas  

Uji homogenitas merupakan pengujian terhadap kesamaan beberapa 

bagian sampel yakni seragam tidaknya variansi sampel-sampel yang diambil 

dari populasi yang sama. homogenitas dilakukan dengan menggunakan 

bantuan SPSSversi 21.0. Hipotesis untuk uji homogenitas adalah sebagai 

berikut: 

                                                           
64  Kasmadi, SST., M.Pd, Panduan Modern Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Alfabeta, 

2009), h. 92. 
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 Hipotesis Nihil (H0) = populasi homogen, jika sig.hitung>sig.tabel(taraf α 

= 0,05). 

 Hipotesis Alternatif (H1) = populasi tidak homogen, jika 

sig.hitung<sig.tabel(tarafα = 0,05). 

Pengujian ini dilakukan karena peneliti akan menggeneralisasikan 

hasil dengan taraf signifikan 0,05 dan derajat kebebasan pembilang n-1 serta 

derajat kebebasan penyebut n-1, maka jika diperoleh Fhitung <Ftabel berarti 

varians sampel homogen penelitian terhadap populasi penelitian. Artinya 

bahwa apabila data yang diperoleh homogen maka kelompok-kelompok 

sampel berasal dari populasi yang sama. Pengujian homogenitas data tes 

pemahaman konsep digunakan uji F dengan rumus sebagai berikut : 

L = Varians terbesarVarians terkecil 65 

Kriteria pengujian yaitu jika Lℎ=?V�;>L?<W@X taraf signifikan Y = 

0,05 .Maka populasinya mempunya varians yang homogen. 

c. Uji Hipotesis  

a. Uji Perbedaan rata-rata  

Jika data yang dihasilkan distribusinya normal dan homogen, 

maka yang digunakan adalah uji parameter dengan mengunkanan uji-t 

dengan tarif signifikan 0,05 dalam pengujian hipotesisnya, sedangkan jika 

data yang dihasilkan norma namun tidak homogen, maka yang digunkanan 

adalah uji-t dalam pengujian hipotesisnya ini dilakukan untuk melihat 

perbedaan hasil siswa dari kelompok eksperimen  dan kelompok kontrol. 

                                                           
65  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, h. 175. 
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Rumus uji t independent simple t-est:      

?
ℎ=?V�; = Z[ � �Z 1[[[[[

\ ]
^ ]

_ ]
^ 1

`    66  

keterangan : 

�[ 1  : Rata-rata Kelompok eksperimen 

�[ 2   : Rata-rata Kelompok eksperimen $  : Nilai standar deviasi gabungan   �1  : jumlah siswa kelompok eksperimen �2  : jumlah siswa Kelompok kontrol 

Dengan : $ = bc � ��de��   bc � df��    
bc � _ c � d� �  

Sedangkan untuk rumus uji-t yaitu : 

? = +̅�g[
.`ĥh_ `îi

  

:̅   = Rata-rata kelas eksperimen  

j[   = Rata-rata kelas kontrol  

�: = Nilai standar deviasi kelas eksperimen 

�j = Nilai standar deviasi kelas kontrol 

�: = Jumlah siswa kelas eksperimen 

�j = Jumlah siswa kelas kontrol  

I. Prosedur Penelitian  

Dalam pelaksanaan eksperimen ini, penulis sendiri yang mengajar. 

Pembelajaran ini di lakukan dalam  4 kali pertemuan dengan materi sistem 

pernapasan Manusia. Penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap yaitu sebagai 

berikut : 
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1. Tahap perencanaan 

Dalam tahap perencanaan ini, terdapat beberapa kegiatan 

diantaranya sebagai berikut : 

a. Identifikasi masalah dan tujuan penelitian.  

b. Mengumpulkan studi literatur.  

c. Membuat instrument penelitian serta bahan ajar.  

d. Melakukan uji instrumen.  

e. Memperbaiki instrumen penelitian.  

f. Melakukan uji dan analisis instrument penelitian.  

g. Mempersiapkan surat izin penelitian. 

2. Tahap Pelaksanaan  

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap pelaksanaan, diantaranya 

sebagai berikut : 

a. Pelaksanaan tes awal sebagai pree-test terhadap dua kelompok kelas.  

b. Pelaksanaan treatment atau perlakuan dengan memberikan 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran TSTS dan kelas 

Media Gambar pada kelas eksperimen.  

c. Pelaksanaan tes akhir sebagai post-test pada dua kelompok kelas. 

3. Tahap Akhir 

a. Mengolah data hasil penelitian.  

b. Menganalisis dan membahas hasil penemuan dalam penelitian.  

c. Menarik kesimpulan. 

 


