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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 

2017/2018 di SMPN 8 Tapung. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP N 8 Tapung. 

Objek penelitian ini adalah pengembangan lembar kegiatan siswa berbasis 

konstektual melalui metode terbimbing untuk memfasilitasi pemahaman 

konsep matematika siswa. Sampel penelitian adalah kelas VII.B sebagai kelas 

eksperimen yang diterapkan LKS berbasis pendekatan kontekstual melalui 

metode penemuan terbimbing serta kelas VII.C sebagai kelas kontrol yang 

diterapkan pembelajaran konvensional. 

C. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian dan 

pengembangan (Research and Development). Untuk dapat menghasilkan 

produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan 

untuk menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di 

masyarakat luas, maka diperlukan penelitian untuk menguji produk tersebut. 

Penelitian dan pengembangan yang menghasilkan produk tertentu untuk bidang 

administrasi, pendidikan dan sosial masih sangat rendah padahal banyak 

produk tertentu dalam bidang pendidikan dan sosial yang perlu dihasilkan 
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melalui research and development.1 pengembangan bahan ajar LKS ini 

dirancang dengan metode penelitian dan pengembangan. 

 

D. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan peneliti adalah model ADDIE. ADDIE 

adalah satu model desain pembelajaran yang sifatnya lebih generik, ADDIE 

muncul pada tahun 1990-an yang dikembangkan oleh Reiser dan Mollenda. 

ADDIE merupakan model desain sistem pembelajaran yang memperlihatkan 

tahapan-tahapan dasar desain sistem pembelajaran yang sederhana dan mudah 

dipelajari. Model ini, sesuai dengan namanya, terdiri dari lima fase yaitu 

(A)nalysis, (D)esign, (D)evelopment, (I)mplementation, dan (E)valuation.
2
 

Kelima fase dalam model ADDIE perlu dilakukan secara sistemik dan 

sistematik. Model desain sistem pembelajaran ADDIE dengan komponen-

komponennya dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut
3
:  

  

                                                             
1
Ibid., h. 408 

2
Benny A. Pribadi, Model Desain Sistem Pembelajaran. (Jakarta: Dian Rakyat, 2010),  h. 

125 

            3
 Ibid  
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Gambar III.1: Model desain ADDIE 

E. Prosedur Penelitian 

Pengembangan LKS ini dilakukan dengan prosedur pengembangan yang 

terdiri atas lima tahap, yaitu: 

1. Analisis (Analysis) 

Langkah analisis terdiri atas dua tahap, yaitu analisis kinerja atau 

performanse analysis dan analisis kebutuhan atau need analysis.4 Tahapan 

ini dijelaskan secara rinci yaitu : 

 

                                                             
4
 Ibid. 

A 

Analysis 

E 

Evaluation 

D 

Design 

D 

Development 

I 

Implementation 

Analisis kebutuhan untuk menentukan 

masalah dan solusi yang tepat dan 

menentukan kompetensi siswa. 

Menentukan kompetensi khusus, 

metode, bahan ajar, dan strategi 

pembelajaran. 

Memproduksi program dan bahan ajar 

yang akan digunakan dalam program 

pembelajaran. 

Melaksanakan program pembelajaran 

dengan menerapkan desain atau 

spesifikasi program pembelajaran. 

Melakukan evaluasi program 

pembelajaran dan evaluasi hasil 

belajar. 
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a. Analisis kinerja 

Analisis kinerja dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

dan mengklarifikasi masalah dasar yang dihadapi dalam pembelajaran 

proses pembelajaran matematika. Permasalahan yang dihadapi dalam 

proses pembelajaran adalah masih rendahnya kemampuan pemahaman 

konsep matematika siswa dan masih terbatas bahan ajar yang mampu 

memfasilitasi kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. 

Sehingga dibutuhkannya solusi berupa perbaikan kualitas manajeman 

dalam proses pembelajaran. Solusi dari permasalahan tersebut bisa 

dilakukan dengan cara menyediakan fasilitas pembelajaran yang 

memadai, misalnya tersedia bahan ajar berupa LKS yang bersifat 

berpusat pada siswa sehingga siswa lebih aktif dan akan ingat apa yang 

mereka pelajari. Sehingga LKS yang berpusat pada siswa mampu 

memfasilitasi pemahaman konsep  matematika siswa.  

b. Analisis kebutuhan 

Analisis kebutuhan merupakan langkah yang diperlukan untuk 

menentukan kemampuan-kemampuan atau kompetensi yang perlu 

dipelajari oleh siswa untuk meningkatkan kemampuan pemahaman 

konsep. Analisis ini dilakukan dengan cara memperhatikan umur siswa 

yang akan menggunakan LKS yang dirancang yaitu siswa kelas VII.   

2. Perancangan (Design) 

Pada langkah perancangan (design) disusun LKS pada materi pokok 

bilangan. 
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a. Penyusunan LKS Bilangan. 

 Rancangan penelitian pengembangan lembar kegiatan siswa 

berbasis konstektual melalui metode terbimbing untuk memfasilitasi 

pemahaman konsep matematika siswa pada materi bilangan dilakukan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Melakukan analisis kurikulum. 

2) Menyusun peta kebutuhan LKS. 

3) Menentukan judul LKS. 

4) Merumuskan kompetensi dasar 

5) Menentukan alat penilaian 

6) Menyusun materi 

7) Memperhatikan struktur LKS. 

8) LKS disusun berdasarkan langkah-langkah PBL 

 

3. Pengembangan (Development) 

Pada langkah pengembangan (development), dikembangkan LKS 

matematika berbasis konstektual melalui metode terbimbing pada materi 

pokok bilangan berdasarkan validasi ahli dan revisi produk. Tahapan 

pengembangan LKS berdasarkan hal-hal berikut: 

a. Aspek kelayakan atau validitas LKS. 

1) Syarat didaktik 

2) Syarat kontruksi 

3) Syarat teknis 
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b. Aspek konstektual melalui metode terbimbing  

 LKS yang telah dikembangkan kemudian diujikan kepada ahli 

teknologi pendidikan dan ahli materi pembelajaran matematika supaya 

mendapat masukan untuk pengembangan dan perbaikan sehingga 

didapatkan LKS yang valid sebelum diuji cobakan. 

4. Implementasi (Implementation) 

Langkah selanjutnya adalah menguji cobakan LKS matematika 

kepada siswa, Implementation dilakukan untuk mendapatkan data 

kepraktisan dan pemahaman konsep siswa setelah menggunakan LKS yang 

dikembangkan. Sebelum diuji cobakan kepada siswa satu kelas, terlebih 

dahulu diujicobakan kepada kelompok kecil yaitu 6 siswa dengan 

kemampuan rendah, sedang dan tinggi. Hal ini bertujuan untuk perbaikan 

LKS yang dikembangkan jika ada saran tentang kelemahan pada LKS. Jika 

LKS yang diujikan terdapat kelemahan maka LKS akan revisi. Setelah uji 

kelompok kecil kemudian diujicobakan pada kelompok terbatas yaitu 30 

siswa.  

5. Evaluasi (Evaluation) 

Evaluasi dapat didefinisikan sebagai sebuah proses yang dilakukan 

untuk memberikan nilai terhadap produk yang dikembangkan. Pada langkah 

evaluasi ini bertujuan untuk menganalisis validitas LKS, praktikalitas LKS 

dan pemahaman konsep siswa setelah menggunakan LKS yang 

dikembangkan pada tahap implementasi serta melakukan revisi produk 

berdasarkan evaluasi pada saat uji coba lapangan.  
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Diagram prosedur penelitian pengembangan LKS berbasis konstektual 

melalui metode terbimbing untuk memfasilitasi pemahaman konsep 

matematika siswa ini dapat dilihat pada gambar III.3 berikut. 

 

  



35 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Revisi 

Tidak 

 

Ya 

Tidak 

Evaluasi 

Revisi 

Ya 

 

Valid? 

 

Praktis? 
 

Praktis? 

Dapat memfasilitasi 

pemahaman konsep?  

Revisi 

Ya 

Tidak 

 

Fase Analisis: Analisis Kebutuhan 
 Revisi kurikulum dan literatur 

 Mempelajari karakteristik siswa 

 Analisis kontekstual melalui 

metode penemuan terbimbing 

Fase design: 
 Merancang LKS berbasis 

kontekstual melalui metode 

penemuan terbimbing 

untuk memfasilitasi pemahaman konsep 

materi kubus dan balok (rancangan 

awal) 

validasi Ahli (ditaktik, kontruksi dan teknis) 
 Ahli teknologi pendidikan  

 Ahli materi pembelajaran 

Fase Implementasi: 
Uji coba pada kelompok kecil, yaitu 6 orang 

siswa SMPN 8 Tapung (siswa kemampuan 

rendah, sedang dan tinggi) 

Hasil Studi Pendahuluan 
 Kurikulum KTSP 

 Belum tersedia bahan ajar khusus 

bilangan bulat 

 Siswa terdiri dari beragam 

kemampuan 

 Mempelajari karakteristik siswa 

Fase development: Saran Ahli  

(isi dan konstruk) 
 Ahli Materi Pembelajaran Matematika 

 Ahli Teknologi Pendidikan 

 

Uji coba kelompok terbatas, yaitu satu kelas di 

SMPN 8 Tapung 

 

LKS Matematika bilangan bulat 

yang valid, praktis dan dapat 

memfasilitasi pemahaman 

konsep 

Gambar III.2: Prosedur Penelitian 

Penilaian 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data.5 Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan 

data yang digunakan peneliti untuk mengevaluasi dan memvalidasi LKS yang 

dikembangkan adalah angket dan tes. Tes dilakukan untuk mengukur 

kemampuan pemahaman konsep matematika siswa setelah menggunakan LKS 

berbasis kontekstual melalui penemuan terbimbing pada materi bilangan bulat. 

Angket digunakan untuk mengumpulkan data mengenai penilaian 

beragam aspek validasi dari suatu LKS pembelajaran. Validasi angket ahli 

teknologi pendidikan dimaksudkan untuk mengetahui data tentang kualitas 

teknis dari produk yang dikembangkan, sedangkan validasi angket ahli materi 

pembelajaran matematika bertujuan untuk mengetahui apakah sudah sesuai 

dengan materi serta konsep pembelajaran atau tidak. Seluruh data yang 

diperoleh dikelompokkan menurut sifatnya menjadi dua, yaitu data kualitatif 

dan data kuantitatif. Data kualitatif ialah data yang berbentuk kata-kata, bukan 

dalam bentuk angka. Sedangkan data kuantitatif ialah data yang berbentuk 

angka atau bilangan. Berikut disajikan tabel hubungan antara metode, instumen 

dan data dalam setiap tahap penelitian dapat dilihat pada tabel III.1 Berikut: 

  

                                                             
5
Suharsimi Arikunto, Mananjemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),  h. 212 
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TABEL III.1 

METODE, INSTRUMEN DAN DATA UNTUK SETIAP TAHAP 

PENELITIAN 

Tahap 

Penelitian 

Aspek yang 

dikaji 
Indikator Instrumen Subyek Analisis 

 

A 

D 

D 

 

Validitas 

LKS 

Tabel III.2 

dan 

Tabel III.3 

 

Lembar 

validasi 

Ahli teknologi 

pendidikan 

dan ahli 

materi 

pembelajaran 
Deskriftif 

 

I Praktikalitas Tabel III.4 Angket Siswa 

E 
Pemahaman 

konsep 
Tabel III.5 Esay Siswa 

 

G. Instrumen Penelitian 

Pengembangan LKS matematika berbasis kontekstual melalui penemuan 

terbimbing menggunakan instrumen berupa angket dan tes. Instrumen 

penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun 

sosial yang diamati.6 Tes dilakukan untuk mengetahui apakah LKS yang 

dikembangkan dapat memfasilitasi pemahaman konsep. Tes dilaksanakan 

seteleh siswa diberi treatment (pelakuan atau percobaan). Secara spesifik 

semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Berdasarkan definisi tersebut 

suatu instrumen berfungsi untuk menjaring data-data hasil penelitian. 

Instrumen yang digunakan dalam evaluasi LKS ini terdapat tiga 

instrumen yaitu instrumen untuk validitas, instrumen untuk praktikalitas dan 

instrumen untuk tes. Ketiga instrumen tersebut selanjutnya di validasi oleh ahli 

evaluasi. Berikut akan dijelaskan secara rinci: 

 

                                                             
6
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2009). h. 148 
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1. Lembar validasi instrumen validitas, praktikalitas dan tes 

Sebelum angket validitas dan praktikalitas digunakan, terlebih dahulu 

di validasi oleh ahli evaluasi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kelayakan 

instrumen yang akan digunakan untuk uji validitas dan praktikalitas LKS 

yang dikembangkan. Instrumen ini mengukur ketepatan indikator, ketepatan 

bahasa dan ketepatan item pernyataan terhadap indikator.   

Instrumen yang digunakan untuk mengukur pemahaman konsep 

matematika siswa adalah tes. Tes dibuat sesuai dengan indikator 

pemahaman konsep matematika. Instrumen yang digunakan telah di validasi 

oleh ahli evaluasi. Validasi instrumen dilakukan untuk mengetahui sejauh 

mana kualiatas instrumen penelitian yang akan digunakan.  

a. Instrumen untuk Validasi Ahli Teknologi Pendidikan 

Instrumen validasi yang ditujukan kepada ahli teknologi 

pendidikan juga berupa angket penilaian yang menggunakan format skala 

perhitungan rating scale terhadap produk yang dikembangkan. Menurut 

Sugiyono rating scale ini lebih fleksibel, tidak terbatas untuk pengukuran 

sikap saja tetapi untuk mengukur persepsi responden terhadap fenomena 

lainnya, seperti skala untuk mengukur status sosial ekonomi, 

kelembagaan, pengetahuan, kemampuan, proses kegiatan dan lain-lain
7
. 

Dengan rating scale data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian 

ditafsirkan dalam pengertian kualitiatif. 

                                                             
7
 Ibid., h. 141 
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Angket penilaian ahli teknologi pendidikan ini digunakan untuk 

mengetahui apakah LKS yang dikembangkan memiliki kualitas teknis 

yang baik atau tidak. Indikator penilaian ahli teknologi pendidikan 

disajikan pada tabel III.2 berikut: 

TABEL III.2 

INDIKATOR PENILAIAN AHLI TEKNOLOGI PENDIDIKAN 

No Indikator 

Aspek Teknis 

1 Penggunaan huruf dan tulisan 

2 Desain LKS 

3 Penggunaan gambar 

4 LKS berpenampilan menarik 

Sumber: Modifikasi Nisa Syakrina (2012) 

Skala penilaian komponen angket tersebut adalah sebagai berikut: 

untuk jawaban sangat baik diberi skor 5, baik diberi skor 4, cukup baik 

diberi skor 3, kurang baik diberi skor 2, dan sangat tidak baik diberi skor 

1. 

b. Instrumen untuk Validasi Ahli Materi Pembelajaran Matematika. 

Instrumen validasi yang ditujukan kepada ahli materi pembelajaran 

matematika juga berupa angket penilaian yang menggunakan format 

skala perhitungan rating scale. Angket penilaian ahli materi 

pembelajaran matematika ini digunakan untuk mengatahui apakah LKS 

yang dikembangkan sudah sesuai dengan materi serta konsep 

pembelajaran atau tidak. Indikator penilaian ahli materi pembelajaran 

disajikan pada tabel III.3 berikut:  
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TABEL III.3 

INDIKATOR PENILAIAN AHLI MATERI PEMBELAJARAN 

No Indikator 

Aspek Didaktik 

1 M Materi mencakup pada kurikulum yang berlaku dalam menunjang 

pencapaian kompetensi serta sesuai dengan indikator pembelajaran 

2 Memberi penekanan pada proses untuk menemukan penyelesaian masalah 

serta alasan 

3 LKS memiliki contoh soal yang memfasilitasi pemahaman konsep siswa 

4 Mengarahkan siswa untuk menemukan penyelesaian dengan bimbingan 

guru 

5 Memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar 

mereka. 

6 Mengarahkan siswa untuk berinteraksi dalam pembelajaran 

7 Topik yang disajikan saling berkaitan 

Aspek Konstruksi 

8 Menggunakan bahasa sesuai dengan tingkat perkembangan siswa 

9 
Materi disajikan memiliki judul materi, membuat rincian materi pokok 

serta disajikan dengan sederhana dan jelas 

10 
Menyediakan ruang yang cukup pada LKS sehingga siswa dapat menulis 

atau menggambarkan sesuatu pada LKS 

11 Kelengkapan kandungan LKS 

12 Memiliki tujuan belajar yang jelas serta bermanfaat. 

Aspek Kesesuaian LKS dengan Metode Penemuan Terbimbing 

13 Orientasi siswa pada masalah 

14 Mengorganisasi siswa untuk belajar 

15 Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok 

16 
Mengembangkan dan menyajikan 

hasil karya 

17 Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

Sumber: Modifikasi Nisa Syakrina (2012) 

Skala penilaian komponen angket tersebut adalah sebagai berikut: 

untuk jawaban sangat baik diberi skor 5, baik diberi skor 4, cukup baik 

diberi skor 3, kurang baik diberi skor 2, dan sangat tidak baik diberi skor 

1. 
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2. Instrumen untuk Uji Praktikalitas LKS  

Instrumen untuk menilai praktikalitas ditujukan kepada siswa, setelah 

siswa selesai melakukan pembelajaran menggunakan LKS yang 

dikembangkan. Dengan rating scale data mentah yang diperoleh berupa 

angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Indikator penilaian 

uji praktikalitas disajikan pada tabel III.4 berikut: 
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TABEL III.4 

INDIKATOR PENILAIAN UJI PRAKTIKALITAS 

No. Indikator 

1 
LKS berbasis kontekstual melalui penemuan terbimbing memiliki kejelasan 

teks 

2 
LKS berbasis kontekstual melalui penemuan terbimbing memiliki warna yang 

menarik kejelasan gambar 

3 Kesesuaian gambar dengan materi 

4 Kemenarikan gambar 

5 Penyajian materi 

6 Kemudahan memahami materi 

7 Ketepatan sistematika penyajian materi 

8 Kejelasan kalimat 

9 Kejelasan simbol dan lambang 

10 Kejelasan  istilah 

11 Kesesuaian contoh dengan materi 

12 Kemudahan belajar 

13 Ketertarikan menggunakan bahan ajar LKS 

14 Peningkatan motivasi belajar 

15 Sistematika materi pada LKS sesuai dengan alokasi waktu di sekolah 

Sumber: Modifikasi Eka Jihadah  

Skala penilaian komponen angket tersebut adalah sebagai berikut: 

untuk jawaban sangat setuju diberi skor 5, setuju diberi skor 4, cukup setuju 

diberi skor 3, kurang setuju diberi skor 2, dan sangat tidak setuju diberi skor 

1. 

3. Tes Pemahaman Konsep  

Tes pemahaman konsep berisi soal-soal yang akan diujikan kepada 

siswa setelah menggunakan LKS berbasis kontekstual melalui penemuan 

terbimbing. Soal-soal yang diberikan merupakan soal-soal yang 

mendukung kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. Sebelum 

diujikan kepada siswa terlebih dahulu soal tes pemahaman konsep 

matematika siswa divalidasi oleh validator. Tes ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana pemahaman konsep matematika  siswa setelah 
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menggunakan LKS yang telah dikembangkan. Tes ini akan dianalisis 

berdasarkan pedoman penskoran yang telah dibuat. Berikut adalah 

pedoman penskoran kemampuan pemahaman konsep matematika siswa 

pada tabel III.2.
8
 

TABEL III.5 

PENSKORAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP 

MATEMATIKA 

Skor Pemahaman Konsep Penyelesaian Soal Menjawab Soal 

0 Tidak ada usaha 

memahami soal 

Tidak ada usaha Tanpa jawab atau 

jawaban salah 

diakibatkan prosedur 

penyelesaian tidak 

tepat 

1 Salah interprestasi soal 

secara keseluruhan 

Perencanaan 

penyelesaian yang 

tidak sesuai 

Salah komputasi, 

tiada pernyataan 

jawab pelabelan salah 

2 Salah interprestasi pada 

sebagian besar soal 

Sebagian prosedur 

benar tetapi masih 

terdapat kesalahan 

Penyelesaian benar 

3 Salah interprestasi pada 

sebaian kecil soal 

Prosedur substansial 

benar, tetapi masih 

terdapat kesalahan 

 

4 Interprestasi soal benar 

secara keseluruhan 

Prosedur 

penyyelesaian tepat, 

tanpa kesalahan 

aritmatika 

 

 Skor Maksimal = 4 Skor Maksimal = 4 Skor maksimal = 2 

 

H. Analisis dan Interpretasi Data 

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang konkret 

tentang keberhasilan LKS yang dikembangkan. Hasil yang diperoleh kemudian 

                                                             
8
 Mas’ud Zein dan Darto, Evaluasi Pembelajaran Matematika (Pekanbaru: Daulat 

Riau,2012) hal.40 
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digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memperbaiki LKS. Dalam 

penelitian pengembangan ini teknik analisis data yang digunakan untuk 

mengolah data hasil pengembangan yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif 

dan teknik analisis deskriptif kuantitatif. 

Analisis deskriptif kualitatif merupakan suatu teknik pengolahan data 

yang dilakukan dengan mengelompokkan informasi-informasi dari data 

kualitatif yang berupa masukan, kritik, dan saran perbaikan yang terdapat pada 

angket. Teknik analisis deskriptif kualitatif ini digunakan untuk mengolah data 

hasil review ahli teknologi pendidikan dan ahli materi pembelajaran 

matematika berupa saran dan komentar mengenai perbaikan LKS matematika. 

Analisis Deskriptif Kuantitatif merupakan suatu cara pengolahan data 

yang dilakukan dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk angka-

angka dan presentase, mengenai suatu objek yang diteliti, sehingga diperoleh 

kesimpulan umum. Objek yang diteliti pada penelitian ini adalah persepsi 

responden mengenai kelayakan dan kepraktisan produk media pembelajaran 

berupa LKS matematika. 

1. Analisis Hasil Uji Validitas dan Praktikalitas  

Analisis hasil uji validitas dan praktikalitas LKS matematika berbasis 

kontekstual melalui penemuan terbimbing dilakukan dengan beberapa 

langkah, yaitu: 

b. Memberikan skor jawaban dengan kriteria sebagai berikut:
9
 

SB   =  Sangat Baik (Skor 5) 

                                                             
9
Suharsimi Arikunto, Op.cit., h. 36-37 
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B     =  Baik (Skor 4) 

CB  =  Cukup Baik (Skor 3) 

KB  =  Kurang Baik (Skor 2) 

TB  =  Tidak Baik (Skor 1) 

c. Pemberian nilai persentase dengan cara: 

    Tingkat validitas/ praktikalitas  =   
nggiSkor terti

 diperoleh  yangSkor 
 ×  100 % 

d. Menginterpretasikan data validitas berdasarkan tabel III.5 dan data 

praktikalitas berdasarkan tabel III.6 berikut: 

TABEL III.6 

INTERPRETASI DATA VALIDITAS LKS 

Sumber: diadaptasi dari sugiyono (2013:144) 

TABEL III.7 

INTERPRETASI DATA PRAKTIKALITAS LKS 

  Sumber: diadaptasi dari sugiyono (2013:144) 

 

No Interval Kriteria 

1 90%  -  100% Sangat Valid 

2 70%  -  89% Valid 

3 50%  -  69% Cukup Valid 

4 30%  -  49% Kurang Valid 

5 20% - 29% Tidak Valid 

No Interval Kriteria 

1 90% - 100% Sangat Praktis 

2 70%  -  89% Praktis 

3 50%  -  69% Cukup Praktis 

4 30%  -  49% Kurang Praktis 

5 20%  -  29% Tidak Praktis 
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2. Uji Efektivitas 

Keampuhan LKS yang dikembangkan ditentukan dari perbedaan rata-

rata posttest di kelas eksperimen dan rata-rata posttest di kelas kontrol. Jenis 

desain yang dipakai peneliti adalah Postest Only Group Desain. Desain ini 

membandingkan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Gambaran 

desain ini dapat dilihat pada tabel III.7. 

TABEL III.8 

POSTEST ONLY GROUP DESIGN 

Kelas  Perlakuan Posttest 

E X O1 

K - 02 

    Sumber: Sugiyono 

Keterangan: 

E  = Kelas eksperimen 

K  = Kelas Kontrol 

X= Perlakuan kelas eksperimen 

O1= Posttest kelas eksperimen 

O2= Posttest kelas kontrol 

Data yang diperoleh dari hasil tes berjenis interval, maka sebelum 

menentukan tes untuk menentukan signifikasi perbedaan, distribusi data 

harus di uji homogenitas dan normalitasnya.Uji homogenitas yang dipakai 

peneliti adalah uji homogenitas dengan variansi terbesar dibanding variansi 

terkecil. Uji normalitas yang dipakai peneliti adalah uji Chi Kuadrat. 

Adapun teknik yang digunakan adalah uji-t untuk mengetahui ada atau 

tidaknya perbedaan yang signifikan (meyakinkan) dari dua buah mean 

sampel dari dua variabel yang dikomparatifkan. Sebelum melakukan 
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analisis data dengan uji-t terdapat dua syarat yang harus dilakukan, yaitu uji 

normalitas dan uji homogenitas. 

a. Uji normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel 

yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. 

Adapun uji normalitas yang digunakan adalah uji Chi-Kuadrat. 

Rumus untuk mencari Chi-Kuadrat adalah sebagai berikut:
10

 

𝜒2 =  
 𝑓𝑜 − 𝑓 

2

𝑓

𝑘

𝑖=1

 

Keterangan:  

𝜒2 = Harga Chi-Kuadrat 

𝑓𝑜  = Frekuensi observasi 

𝑓  = Frekuensi harapan  

Dengan membandingkan 𝜒𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2  dengan nilai 𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2  untuk 𝛼 = 0,05 

dan derajat kebebasan 𝑑𝑘 = 𝑘 − 1, dengan kriteria pengujian 

sebagai berikut: 

Jika 𝜒𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 > 𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2  artinya distribusi data tidak normal dan 

Jika 𝜒𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 ≤ 𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2  artinya data berdistribusi normal 

b. Uji homogenitas 

Uji homogenitas merupakan suatu uji statistik yang dilakukan 

untuk mengetahui apakah kedua kelompok sampel mempunyai 

varian yang sama atau tidak. Homogenitas pada penelitian ini 

                                                             
10

 Sugiono, Statisik Untuk Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2014) hlm. 107. 
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dilakukan dengan cara menguji data hasil observasi awal di kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Pengujian homogenitas menggunakan 

rumus sebagai berikut:
11

 

𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 

Jika perhitungan data awal menghasilkan 𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , 

maka sampel dikatakan mempunyai varians yang sama atau 

homogen. Adapun 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  diperoleh dengan menentukan terlebih 

dahulu 𝑑𝑏𝑝𝑒𝑚𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔  dan 𝑑𝑏𝑝𝑒𝑛𝑦𝑒𝑏𝑢𝑡 . Adapun nilai dari 𝑑𝑏𝑝𝑒𝑚𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔  

adalah 𝑛 − 1 dan 𝑑𝑏𝑝𝑒𝑛𝑦𝑒𝑏𝑢𝑡 = 𝑛 − 1. Dengan taraf signifikan 5%, 

c. Uji-t 

Jika data yang dianalisis merupakan data yang berdistribusi 

normal dan homogen, maka pengujian hipotesis dilakukan dengan 

statistik uji-t. Uji-t merupakan uji perbedaan rata-rata untuk 

mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata kelas eksperimen 

dan kelas kontrol secara signifikan. Rumus yang digunakan untuk 

mencari nilai dari 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  adalah :
12

 

𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑀𝑥 − 𝑀𝑦

  
𝑆𝐷𝑥

 𝑛𝑥−1
 

2

+  
𝑆𝐷𝑦

 𝑛𝑦−1
 

2

 

Keterangan: 

𝑀𝑥  = Rata-rata kelas eksperimen 

                                                             
11

 Hartono, Statistik Untuk Penelitian (Pekanbaru: Zanafa,2010) hlm. 180 

12
 Ibid,  208 
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𝑀𝑦  = Rata-rata kelas kontrol 

𝑆𝐷𝑥  = Standar Deviasi kelas eksperimen 

𝑆𝐷𝑦  = Standar Deviasi kelas kontrol 

𝑛𝑥  = Jumlah sampel pada kelas eksperimen 

𝑛𝑦  = Jumlah sampel pada kelas kontrol 

Adapun keputusan didasarkan pada kaidah berikut: 

1) Jika𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 berarti 𝐻𝑎  diterima dan 𝐻𝑜  ditolak 

2) Jika 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 berarti𝐻𝑎  ditolak dan 𝐻𝑜  diterima 

 


