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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang dilakukan terhadap dua 

kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dimana kelas eksperimen 

mendapat perlakuan penerapan strategi LSQ disertai model make a match 

sedangkan pada kelas kontrol tidak mendapatkan perlakuan strategi dan model 

melainkan hanya menerapkan metode ceramah. Sebelum menetapkan kelas uji, 

seluruh kelas X SMA Negeri 1 Kepenuhan diberikan tes uji homogenitas. Setelah 

menemukan kelas yang homogen, barulah ditetapkan kelas eksperimen dan kelas 

kontrolnya. Selanjutnya kedua kelas uji diberikan pretest, kemudian diberikan 

posttest setelah perlakukan dilakukan. Selisih nilai pretest dan posttest antara 

kelas eksperimen dan kelas kontrol merupakan data yang digunakan untuk melihat 

pengaruh terhadap prestasi belajar siswa setelah diadakan perlakuan. 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kepenuhan kelas X semester 

genap tahun ajaran 2016/2017 pada bulan April-Mei 2017. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah siswa kelas X SMA Negeri 1 Kepenuhan tahun 

ajaran 2016/2017. 
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2. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah pengaruh penerapan strategi LSQ 

disertai model make a match terhadap prestasi belajar siswa pada materi 

hidrokarbon. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah kelas X1, X2, X3, X4, dan X5 SMA 

Negeri 1 Kepenuhan semester genap tahun ajaran 2016/2017. 

2. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah kelas X1 dan X3 yang diambil 

menggunakan teknik random sampling. Teknik sampling merupakan 

teknik pengambilan sampel yang dilakukan bila anggota populasi dianggap 

homogen.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi yang sesuai, 

digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu: 

1. Observasi 

Observasi merupakan pengamatan yang diteliti dan sistematis 

tentang suatu objek. Melalui observasi seorang pendidik dapat mengetahui 

tingkah laku nonverbal siswa atau kegiatan program pendidikan lainnya.  

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan siswa dalam 

proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan strategi 
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pembelajaran LSQ disertai make a match terhadap prestasi belajar siswa 

pada materi hidrokarbon. 

2. Tes 

Tes adalah alat atau prosedur yang dipergunakan dalam rangka 

pengukuran dan penilaian.34 

a. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas diberikan sebelum penelitian dilaksanakan. Uji ini 

dilakukan untuk melihat kesamaan kemampuan dasar antar kelas, dan 

soal yang diberikan adalah soal-soal tentang materi prasyarat yaitu 

materi reaksi redoks. 

b. Pretest 

Pretest dilakukan sebelum diterapkan strategi LSQ disertai make a 

match. Soal yang diberikan adalah soal materi hidrokarbon. 

c. Posttest 

Posttest diberikan setelah penelitian selesai dilaksanakan untuk melihat 

prestasi belajar siswa setelah diterapkan strategi LSQ disertai make a 

match. Soal yang diberikan mengenai materi hidrokarbon. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah instrumen penelitian yang menggunakan bahan-bahan 

tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, dokumen, jurnal 

peraturan-peraturan dan lainnya.35 Dokumentasi ditujukan untuk 

memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Teknik dokumentasi ini 

                                                           
34 Anas Sudjono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta, 2009), hal. 66. 
35 Trianto, Mendesain model pembelajaran inovatis-progresif (Jakarta: prenada media group, 

2009), hal. 54. 
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digunakan untuk memperoleh data-data sekolah, sejarah berdirinya 

sekolah, sarana dan prasarana yang ada di sekolah, serta keadaan siswa 

dan tenaga pengajar yang berhubungan dengan administrasi sekolah. 

Peneliti secara langsung dapat mengambil bahan dokumen yang sudah ada 

di sekolah dan memperoleh data yang dibutuhkan. 

E. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Soal 

Untuk memperoleh soal-soal tes yang baik sebagai alat pengumpul 

data penelitian, maka diadakan uji coba terhadap siswa lain yang tidak 

terlibat sebagai sampel dalam penelitian ini. Soal-soal yang diuji cobakan 

kemudian dianalisis untuk mengetahui validitas, reliabilitas, daya beda 

serta tingkat kesukaran soal. 

a. Validitas Tes 

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi 

(content validity) yaitu derajat dimana sebuah tes mengukur cakupan 

substansi yang ingin diukur.36  Validitas isi mencakup khususnya hal-

hal yang berkaitan dengan apakah item-item itu menggambarkan 

pengukuran dalam cakupan yang ingin diukur. Oleh karena itu, untuk 

memperoleh hasil tes yang valid, maka tes yang peneliti gunakan 

dikonsultasikan dengan guru bidang studi kimia yang mengajar di kelas 

X SMA Negeri 1 Kepenuhan. 

                                                           
36 Sukardi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 123. 
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Instrumen penelitian yang valid akan menunjukkan hasil 

penelitian yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Rumus untuk 

menghitung validitas item adalah dengan menggunakan rumus korelasi 

products momen dengan angka kasar yaitu sebagai berikut: 

 

Dimana rxy merupakan koefisien korelasi antara variabel X dan variabel 

Y, dua variabel yang dikorelasikan. Setelah diperoleh hasil r hitung, 

kemudian akan dibandingkan dengan r tabel. Apabila r hitung lebih 

besar atau sama dengan r tabel, maka butir soal dinyatakan valid. 

b. Validitas Empiris 

Validitas empiris adalah ketepatan mengukur yang didasarkan 

pada hasil analisis yang bersifat empiris. Dengan kata lain, validitas 

empiris adalah validitas yang bersumber pada atau diperoleh atas dasar 

pengamatan di lapangan. Bertitik tolak dari itu, maka tes prestasi 

belajar dapat dikatakan telah memiliki validitas empiris apabila 

berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap data hasil 

pengamatan di lapangan, terbukti bahwa tes prestasi belajar itu dengan 

secara tepat telah dapat mengukur prestasi belajar yang seharusnya 

diungkap atau diukur lewat tes prestasi belajar tersebut. 

Sebutir item dapat dikatakan telah memiliki validitas yang tinggi 

atau dapat dinyatakan valid, jika skor-skor pada butir item yang 

bersangkutan memiliki kesesuaian atau kesejajaran arah dengan skor 

totalnya atau dengan bahasa statistik, ada korelasi positif yang 
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signifikan antara skor item dengan skor totalnya. Kalau demikian, maka 

untuk sampai pada kesimpulan bahwa item-item yang ingin diketahui 

validitasnya yaitu valid atau tidak, kita dapat menggunakan teknik 

korelasi sebagai teknik analisisnya. Pada tes objektif hanya ada dua 

kemungkinan jawaban, yaitu betul dan salah. Setiap butir soal yang 

dijawab dengan betul umumnya diberi skor 1 (satu), sedangkan untuk 

jawaban salah diberikan skor 0 (nol). Jenis data seperti ini, yaitu betul-

salah, ya-tidak atau yang sejenisnya dengan itu, dalam dunia ilmu 

statistik dikenal dengan nama data diskret murni atau data dikotomik. 

Sedangkan skor total yang dimiliki oleh masing-masing individu testee 

adalah merupakan hasil penjumlahan dari setiap skor yang dimiliki oleh 

masing-masing butir item (misalnya: 0 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 

0 + 1 = 6) itu adalah merupakan data kontinyu. 

Menurut teori yang ada, apabila variabel I berupa data diskret 

murni atau dikotomik, sedangkan variabel II berupa data kontinyu, 

maka teknik korelasi yang tepat untuk digunakan dalam mencari 

korelasi antara variabel I dengan variabel II itu adalah teknik korelasi 

point biserial, dimana angka indeks korelasi yang diberi lambang rpbi 

dapat diperoleh dengan rumus: 

rpbi =  

 

Keterangan: 

rpbi : koefisien korelasi point biserial yang melambangkan kekuatan 

korelasi antara variabel I dengan variabel II, yang dalam hal ini 

dianggap sebagai koefisien validitas item. 
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Mp : skor rata-rata hitung yang dimiliki oleh testee,yang untuk butir  

item yang bersangkutan telah dijawab dengan betul. 

Mt : skor rata-rata dari skor total. 

SDt : devisiasi standar dari skor total. 

p : proporsi testee yang menjawab betul terhadap butir item yang  

sedang diuji validitas itemnya. 

q : proporsi testee yang menjawab salah terhadap butir item yang 

sedang diuji validitas itemnya.37 

 

c. Reliabilitas 

Reliabilitas alat penelitian adalah ketetapan alat tersebut dalam 

menilai apa yang dinilainya. Artinya, kapan pun alat penilaian tersebut 

digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama.38 Suatu tes dapat 

dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut 

dapat memberikan hasil yang tetap. Reliabilitas berhubungan dengan 

masalah ketetapan hasil.39 Untuk menentukan reliabilitas tes digunakan 

rumus: 
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Keterangan:  

r11 : reliabilitas secara keseluruhan 

p : proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

q : proporsi subjek yang menjawab item dengan salah (q = 1-p) 

∑pq : jumlah hasil perkalian antara p dan q 

n : banyaknya item 

S : standar deviasi dari tes 

Tabel III.1 Kriteria reliabilitas tes  

0,50< r11 ≤1,00 Sangat tinggi 

0,40< r11 ≤0,50 Tinggi 

0,30< r11 ≤0,40 Sedang 

0,20< r11 ≤0,30 Rendah 

r11 ≤0,20 Sangat rendah 

                                                           
37 Anas Sudijono, Op. Cit., 184. 
38 Trianto, Op. cit., hal. 16. 
39Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 

86. 
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d. Daya Beda Soal 

Daya beda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang 

bodoh (berkemampuan rendah). Rumus untuk menentukan daya beda 

(indeks diskriminasi) adalah sebagai berikut: 

BA

B

B

A

A pP
J

B

J

B
D 

40 

Keterangan: 

J : jumlah peserta tes 

JA : banyaknya peserta kelompok atas 

JB : banyaknya peserta kelompok bawah 

BA : banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal benar 

BB : banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal benar 

PA : proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

PB : proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab soal benar 

 

Tabel III.2 Klasifikasi daya beda41 

Daya Beda Evaluasi 

0,70-1,00 Baik sekali 

0,40-0,70 Baik 

0,20-0,40 Cukup 

0,00-0,20 Jelek 

DP<0,00 Sangat jelek 

 

e. Tingkat Kesukaran Soal 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak 

terlalu sukar. Untuk mengetahui tingkat kesukaran soal peneliti 

menggunakan rumus: 

 

Keterangan: 

P : indeks kesukaran 

                                                           
40 Ibid, hal. 211. 

41Ibid, hal.218. 
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B : banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar 

JS : jumlah seluruh siswa peserta tes 

 

Indeks kesukaran soal diklasifikasikan sebagai berikut:42 

Soal dengan P 0.0 – 0.30   : Sukar 

Soal dengan P 0.30 – 0.70 : Sedang 

Soal dengan P 0.70 – 1.00 : Mudah 

Perbandingan antara soal mudah-sedang-sukar bisa dibuat 3-5-2. 

Artinya, 30% soal kriteria mudah, 50% soal kriteria sedang, dan 20% 

soal kriteria sukar.43 

2. Analisis Data Penelitian 

a. Uji Normalitas 

Sebelum melakukan uji “t” maka data dari tes terdistribusi 

normal, untuk menguji normalitasnya dapat menggunakan Chi Kuadrat, 

maka rumus yang digunakan adalah: 

2      

Keterangan:  

fo = frekuensi observasi 

fh = frekuensi harapan44 

Data dikatakan normal apabila 2
h ≤ 2

t. Jika kedua data 

mempunyai sebaran data yang normal, maka langkah selanjutnya 

dilakukan uji homogenitas agar test “t” dapat dilanjutkan. Jika salah 

                                                           
42 Suharsimi Arikunto, Op. Cit., hal. 210. 
43 Nana sudjana, Op. Cit., hal. 136. 
44 Riduwan, Dasar-Dasar Statistika (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 191. 
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satu data atau keduanya mempunyai sebaran data yang tidak normal 

maka pengujian hipotesis ditempuh dengan analisis tes statistik non 

parametric. 

b. Analisis Data Awal (Uji Homogenitas) 

Data dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan rumus t-test. 

Untuk menentukan rumus t-test yang akan digunakan dalam pengujian 

hipotesis, maka perlu diuji terlebih dahulu varians kedua sampel, 

homogen atau tidak. Pengujian homogenitas varians menggunakan uji F 

dengan rumus: 

terkecilVarians

terbesarVarians
F 

 

Sedangkan untuk menghitung varians dari masing-masing kelompok 

digunakan rumus:  
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Keterangan: 

S1
2 : Varians kelas eksperimen 

S2
2 : Varians kelas kontrol 

n1 : Jumlah sampel kelas eksperimen 

n2 : Jumlah sampel kelas kontrol 

x1 : Nilai kelas eksperimen 

x2 : Nilai kelas kontrol 

Untuk mencari standar deviasi gabungan dari kedua kelas 

menggunakan rumus: 
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Jika pada perhitungan awal didapat Fhitung < Ftabel, maka sampel 

dikatakan mempunyai varians yang sama atau homogen. Kemudian 

dilanjutkan dengan menguji kesamaan rata-rata (uji dua pihak) 

menggunakan rumus t-test berikut: 
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Keterangan: 

t : Lambang statistik untuk menguji hipotesis 

1x  : Nilai rata-rata kelas eksperimen 

2x  : Nilai rata-rata kelas kontrol 

Sg  : Standar deviasi gabungan 

Jika varians tidak sama atau tidak homogen (Fhitung > Ftabel) maka uji t 

yang digunakan adalah: 
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Dengan kriteria pengujian t hitung terletak antara t tabel (-t tabel < t hitung < 

ttabel), dimana ttabel didapat dari daftar distribusi t dengan dk = n1 + n2 – 

2 dengan peluang t - ½α (α = 0,05) maka sampel dikatakan homogen.45 

Untuk mencari standar deviasi gabungan dari kedua kelas 

menggunakan rumus: 
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45 Sudjana, Metoda Statistik (Bandung: Tarsito, 1996), hal. 239. 
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Keterangan: 

F : Lambang statistik untuk menguji varian 

t : Lambang statistik untuk menguji hipotesa 

x1 : nilai tes reaksi reduksi dan oksidasi 1 

x2 : nilai tes reaksi reduksi dan oksidasi 2 

X1  : Rata-rata nilai tes reaksi reduksi dan oksidasi sampel 1 

X2  : Rata-rata nilai tes reaksi reduksi dan oksidasi sampel 2 

n1  : jumlah anggota kelas sampel 1 

n2  : jumlah anggota kelas sampel 2 

S1
2 : Varian kelas sampel 1 

S2
2 : Varian kelas sampel 2 

Sg : Standar deviasi gabungan 

c. Analisis Data Akhir (Uji Hipotesis) 

Rumus uji t berikut: 
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Keterangan: 

1X : Rata-rata selisih nilai pretest dengan nilai postest kelas eksperimen 

           :  Rata-rata selisih nilai pretest dengan nilai postest kelas kontrol 

Polled Varians: 

 

Keterangan: 

1 : Rata-rata kelas eksperimen 

2 : Rata-rata kelas kontrol 

s1 : Varians kelas eksperimen 

s2 : Varians kelas kontrol 

n1: Jumlah anggota sampel kelas eksperimen 

n2: Jumlah anggota sampel kelas kontrol46 

                                                           
46 Sugiyono, Model Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2012) 

hal. 273. 
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Pengujian hipotesis diterima apabila t hitung ≥ t tabel dengan derajat nilai α = 0,05. 

 Untuk menentukan derajat peningkatan prestasi belajar kimia siswa 

dilakukan dengan menghitung koefisien determinasi (r2) dengan rumus: 
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    sehingga diperoleh   
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Selanjutnya, untuk menentukan besarnya pengaruh dari perlakuan digunakan 

rumus: 

Kp = r2 x 100% 

Keterangan: 

t : lambang statistik untuk menguji hipotesa 

r2 : koefisien determinan 

Kp : koefisien pengaruh 


