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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2017/2018 di 

SMPIT Az-Zuhra Islmaic School Pekanbaru. JL. Ketitiran, Garuda Sakti-

Panam. 

B. Populasi dan Subjek Penelitan 

Populasi uji coba pada penelitian pengembangan kali ini yaitu siswa 

kelas VII SMPIT Az-Zuhra Islamic School Pekanbaru. Teknik penelitian ini 

dipilih berdasarkan teknik sampling bertujuan ( Purposive Sampling), yaitu 

pengambilan sampel berdasarkan tujuan, bukan atas starta, random atau 

daerah, tetapi berdasarkan atas adanya tujuan tertentu.
1
Siswa yang menjadi 

subjek  uji coba lapangan kecil adala siswa kelas VII.B dan subjek uji coba 

lapangan terbatas adalah kelas VII.A untuk kelas eksperimen dan kelas VII.B 

untuk kelas kontrol. 

Pengambilan kelas eksperimen dan kontrol dilakukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut : 

a. Mengambil data nilai ujian Mid Semester 2 matematika siswa kelas VII 

semester genap SMPIT Az-Zuhra Islamic School Pekanbaru Tahun 

Pelajaran 2015/2016 (Lampiran F.1) 

                                                           
1
 Suharsini Arikunto, Prosedur Peneletian Satu Pendekatan Praktik, h.139 
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b. Melakukan uji kesamaan rata-rata. Sebelum melakukan uji kesamaan rata-

rata, terlebih dahulu dilakukan uji persyaratan analisis, yaitu: 

1) Melakukan uji normalitas untuk tiap kelompok data. Uji normalitas 

bertujuan untuk mengetahui apakah berdistribusi normal atau tidak. Uji 

yang digunakan adalah uji Lilliefors dengan bantuan Microsoft Excel. 

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel III.1  dan proses 

perhitungannya dapat dilihat pada Lampiran F.2 

TABEL III.1  ANALISIS UJI NORMALITAS 

No Kelas 
L

hitung 
L

tabel Keterangan 

1 VII.A 0,121 0,173 Normal 

2 VII.B 0105 0,173 Normal 

 

Berdasarkan Tabel  , dapat dilihat bahwa nilai  
L

hitung ∠ 
L

tabel, maka 

dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal. 

2) Melakukan uji homogenitas variansi untuk mengetahui apakah subjek 

mempunyai variansi yang homogen atau tidak. Uji yang digunakan 

adalah uji Barlett. Dari hasil uji homogenitas diperoleh bahwa nilai 

b
hitung  Sebesar 1,3607  harga 

b
tabel  3,841 dalam taraf nyata 5%. 

Dengan demikian                 artinya populasi memiliki variansi 

homogen. Proeses perhitungan uji homogenitas dapat dilihat  pada 

Lampiran F.3. 

3) Karena data berdistribusi normal dan mempunyai variansi yang 

homogen, untuk uji kesamaan rata-rata digunakan uji t. Berdasarkan 

hasil uji t diperoleh perhitungan dengan       dan taraf signifikan 
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   atau     , maka diperoleh             . Berdasarkan perhitungan, 

diketahui bahwa                yaitu            , sehingga    

diterima dan    ditolak. Artinya tidak terdapat perbedaan kesamaan 

rata-rata nilai antara kedua kelas. Proses perhitungan kesamaan rata – 

rata dapat dilihat pada Lampiran F.4. 

c. Menentukan Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Pegambilan Subjek penelitian dilakukan secara acak karena kedua kelas 

mempunyai kesamaan rata-rata. Untuk menentukan Kelas eksperimen dan 

kelas kontrol dilakukan dengan pengundian dengan mengguanakan 

gulungan kertas sebanyak kelas VII SMPIT Az-Zuhra Islamic School 

Pekanbaru. Untuk pengambilan pertama sebagai kelas eksperimen dan 

pengambilan kedua sebagai kelas kontrol. Hasil pengundian diperoleh 

kelas VIII.A sebagai kelas eksperimen dan kelas VII.B sebagai kelas 

kontrol.  

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 
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dihasilkan melalui research and development.
2
 Sehingga pengembangan 

bahan ajar LKS ini dirancang dengan metode penelitian dan pengembangan. 

Jenis data dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan kualitatif. Data 

kualitatif berupa hasil dari angket evaluasi ahli media dan ahli materi serta 

angket yang diperoleh dari respon siswa. Data kuantitatif bersumber dari tes 

hasil belajar siswa berdasarkan kemampuan pemahaman pemecahan masalah 

matematis siswa. 

 

D. Desain Penelitian 

Penelitian pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah 

untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk 

yang telah ada, yang dapat dipertanggungjawabkan.
3
 Dalam bidang 

pendidikan, Borg and Gall menyatakan bahwa penelitian pengembangan 

merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan atau 

memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan dan 

pembelajaran.
4
 

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 

                                                           
2
Ibid., h.408 

3
Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2006), h. 164.  
4
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2013), h. 4. 
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sederhana dan mudah dipelajari. Model ADDIE merupakan model yang 

sering digunakan dalam penelitian dan pengembangan bahan ajar seperti 

modul, LKS dan buku ajar
5
 . Peneliti memilih model ADDIE karena model 

ADDIE merupakan model pengembangan yang mudah dilaksanakan dan 

memiliki tahapan yang terstruktur dan sangat jelas dalam pelaksanaannya. 

Model ini, sesuai dengan namanya, terdiri dari lima fase atau tahap utama, 

yaitu (A)nalysis, (D)esign, (D)evelopment, (I)mplementation, dan 

(E)valuation.
6
 Kelima fase atau tahap dalam model ADDIE, perlu dilakukan 

secara sistemik dan sistematik. Model desain sistem pembelajaran ADDIE 

dengan komponen-komponennya dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
Endang Mulytiningsih, Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan, (Bandung: 

Alfabeta, 2014), h. 195 
6
Benny A. Pribadi, Model Desain Sistem Pembelajaran. (Jakarta: Dian Rakyat, 

2010),  h.125 
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Gambar  III. 1  Desain ADDIE 
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menentukan kompetensi siswa. 
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Development 
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Berikut disajikan  hubungan antara metode, instumen dan data dalam setiap 

tahap penelitian dapat dilihat pada tabel III.2: 

 

TABEL III.2 

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 

 

Angket 

Ahli 

teknologi 

pendidikan 

dan ahli 

materi 

pembelajar

an 

Deskriptif 

 

I Praktikalitas 
Tabel 

III.4 
Angket Siswa 

E Efektifitas Tabel II.2 Tes Siswa 

 

E. Prosedur Penelitian 

Pengembangan LKS ini dilakukan dengan model pengembangan 

ADDIE 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.7 Tahapan 

ini dijelaskan secara rinci, yaitu : 

a. Analisis kinerja 

Analisis kinerja dilakukan untuk mengetahui dan mengklarifikasi 

apakah masalah kinerja yang dihadapi memerlukan solusi berupa 

penyelenggaraan program atau perbaikan menajemen.8 Analisis kinerja 

                                                           
7
 Ibid, h. 127 

8
 Ibid., h.132 
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dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengklarifikasi 

masalah dasar yang dihadapi dalam pembelajaran materi segi empat. 

b. Analisis kebutuhan 

Analisis kebutuhan merupakan langkah yang diperlukan untuk 

menentukan kemampuan-kemampuan atau kompetensi yang perlu 

dipelajari oleh siswa untuk meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah matematis. 

2. Perancangan (Design) 

Pada langkah perancangan (design) disusun LKS pada materi segi 

empat serta rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

a. Penyusunan LKS Segi Empat 

Rancangan penelitian pengembangan LKS matematika berbasis 

pendekatan  Problem Posing  dilakukan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1) Menetapkan judul LKS yang akan disusun. 

2) Menyiapkan buku-buku sumber dan buku referensi lainnya. 

3) Melakukan identifikasi terhadap kompetensi dasar, serta merancang 

bentuk kegiatan pembelajaran yang sesuai. 

4) Mengidentifikasi indikator pencapaian kompetensi dan merancang 

bentuk dan jenis penilaian yang akan disajikan. 

5) Merancang format penulisan LKS. 
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b. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Penyusunan RPP berdasarkan kurikulum KTSP dilakukan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Menuliskan identitas 

2) Menuliskan standar kompetensi 

3) Menuliskan kompetensi dasar 

4) Menuliskan indikator 

5) Merumuskan tujuan pembelajaran 

6) Menentukan materi pembelajaran 

7) Menentukan pendekatan dan model pembelajaran 

8) Menyusun langkah-langkah kegiatan pembelajaran, yaitu: 

a) Kegiatan awal, 

b) Kegiatan inti (eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi)  

c) Kegiatan penutup 

9) Sumber belajar 

10) Penilaian hasil belajar 

3. Pengembangan (Development) 

Tahap pengembangan adalah tahapan penyempurnaan produk awal 

sebagai produk hasil studi pendahuluan menjadi produk yang dapat 

meningkatkan kualitas proses atau kualitas kinerja.
9
 Pada langkah 

pengembangan (development), dikembangkan LKS matematika berbasis 

pendekatan Problem Posing berdasarkan validasi ahli dan revisi produk. 
                                                           

9
 Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan (Jenis, Metode dan Prosedur), (Jakarta: 

Kencana, 2013) h.142 
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Validasi merupakan proses penilaian rancangan produk yang dilakukan 

dengan memberi penilaian berdasarkan pemikiran rasional, tanpa uji coba 

dilapangan.
10

  Tahapan pengembangan LKS berdasarkan hal-hal berikut: 

a. Berbentuk media cetak, untuk mempermudah bagi pemakainya. 

b. Dirancang secara menarik, bervariasi, komunikatif dan sesuai dengan 

langkah-langkah pendekatan Problem Posing. 

c. Dilengkapi dengan informasi berupa teks dan gambar. 

d. Disusun berdasarkan format penulisan LKS. 

LKS yang telah dikembangkan kemudian divalidasi 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) 

Produk yang nantinya telah dikatakan layak uji oleh ahli media dan 

ahli materi diujicobakan kepada para siswa. Uji coba pertama dilakukan 

untuk kelas kelompok kecil yang terdiri dari 6-12 siswa
11

. 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. LKS selanjutnya divalidasi lagi oleh ahli materi 

pembelajaran dan ahli teknologi pendidikan. Setelah uji kelompok kecil 

kemudian diujicobakan pada kelompok terbatas yaitu kepada siswa satu 

kelas.  

                                                           
10

 Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta:Rajawali Pers,2014) h.273 
11

Wina Sanjaya. Op.Cit., h.134 
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5. Evaluasi (Evaluation) 

Evaluasi dapat didefinisikan sebagai sebuah proses yang dilakukan 

untuk memberikan nilai terhadap program pembelajaran. Pada langkah 

evaluasi ini bertujuan untuk menganalisis praktikalitas dan efektifitas LKS 

yang dikembangkan pada tahap implementasi serta melakukan revisi 

produk berdasarkan evaluasi pada saat uji coba lapangan. Efektifitas yang 

dimaksud adalah pemecahan masalah matematis.  

Diagram prosedur penelitian pengembangan LKS berbasis problem 

posing untuk memfasilitasi pemecahan masalah matematis siswa ini dapat 

dilihat pada gambar berikut. 
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 Gambar III.2 Prosedur Penelitian 
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F. Evaluasi terhadap LKS Matematika 

Validator yang melakukan validasi serta evaluasi terhadap produk 

hasil  penelitian  pengembangan ini adalah ahli teknologi  pendidikan dan ahli 

materi pembelajaran matematika. 

1. Ahli Teknologi Pendidikan 

Ahli teknologi pendidikan minimal memiliki pendidikan sarjana 

yang memiliki pengalaman dan keahlian dalam perancangan dan 

pengembangan bahan ajar yang berasal baik dari dosen atau guru dari 

sekolahan. Ahli teknologi pendidikan  melakukan evaluasi terhadap desain 

LKS untuk melihat apakah bahasa, tata letak, daya tarik LKS tersebut 

sudah baik. 

2. Ahli Materi Pembelajaran Matematika 

Ahli materi pembelajaran matematika minimal memiliki 

pendidikan sarjana  bidang pendidikan matematika yang berasal dari dosen 

atau  guru dari sekolah yang mamiliki pengalaman tinggi dalam mengajar 

matematika. Ahli materi melakukan evaluasi terhadap materi yang 

dicantumkan dalam LKS. 

G. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan kualitatif. Data 

kualitatif berupa hasil dari angket evaluasi ahli media dan ahli materi serta 

angket yang diperoleh dari respon siswa. Data kuantitatif bersumber dari tes 

hasil belajar siswa berdasarkan kemampuan pemecahan masalah matematis 

siswa. 
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H. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan 

oleh peneliti untuk mengumpulkan data.12 Dalam penelitian ini, teknik 

pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mengevaluasi dan 

memvalidasi terhadap bahan ajar LKS yang dikembangkan adalah 

Wawancara, kuesioner dan tes. Wawancara adalah pertemuan dua orang 

untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab
13

, sehingga dapat 

dideskripsikan permasalahan yang diperbincangkan. Wawancara ini 

digunakan untuk mengumpulkan data pada studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti.  

Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan guru matematika 

SMPIT Az-Zuhra Islamic School Pekanbaru, yaitu Bapak Roby. Hasil 

wawancara mendapatkan permasalahan tentang kurangnya bahan ajar dan 

masih lemahnya kemampuan pemecahan masalah matematis siswa di kelas 

VII . SMPIT Az-Zuhra Islamic School Pekanbaru, 

Kuesioner atau angket dan tes. Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.14  

Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data mengenai penilaian 

beragam aspek validasi dari suatu LKS pembelajaran. Validasi angket atau 

kuesioner 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. 

Kemudian dilakukan tes. Tes dilakukan untuk mengukur kemampuan 

                                                           
12

Suharsimi Arikunto, Mananjemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),  h.212 
13

Sugiyono, Op. Cit., h. 317. 
14

Sugiyono, Op.Cit., h.199 
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pemecahan masalah matematis siswa setelah menggunakan LKS berbasis 

problem posing. 

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. 

 

I. Instrumen Penelitian 

Pada penelitian ini digunakan beberapa instrumen penelitian, 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam pengumpulan data 

atau informasi yang berhubungan dengan penelitian.
15

 Instrumen yang baik 

harus memenuhi persyaratan validitas.
16

 Validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat keshahihan suatu produk.
17

.Suatu produk dikatakan 

valid apabila mampu digunakan sebagai alat ukur yang mampu mengukur 

dengan tepat sesuai dengan kondisi responden yang sesungguhnya.
18

Adapun 

Instrumen penelitian yang digunakakan yakni sebagai berikut: 

1. Lembar Angket 

Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

skala likert. Skala likert adalah suatu skala psikometrik yang umum 

digunakan dalam kuesioner
19

. Skala likert yang digunakan untuk 

kuesioner mengungkap sikap dan pendapat seseorang. Kolom jawaban 

sudah tersedia dan responden memilih salah satu jawaban yang tersedia.  

                                                           
15

Hartono, Metodologi Penelitian, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2011), h. 58 
16

Ibid., h. 64 
17

Ibid., h. 64 
18

 Ibid., h. 80 
19

Endang Mulyatiningsih, Op.Cit., h. 29 
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Lembar angket yang digunakan dalam penelitian pengembangan 

ini sebagai berikut: 

a. Lembar validasi angket 

Lembar validasi angket digunakan untuk mengetahui apakah 

angket sudah dapat digunakan atau belum. Lembar validasi angket 

terdiri dari lembar validasi angket validitas LKS dan lembar validasi 

angket praktikalitas LKS. Lembar validasi angket validitas LKS dan 

lembar validasi angket praktikalitas LKS dapat dilihat pada lampiran 

B.2. 

b. Lembar validasi LKS 

Lembar validasi LKS terdiri dari dua lembar validasi, yaitu 

lembar validasi LKS untuk ahli materi pembelajaran dan lembar 

validasi LKS untuk ahli teknologi pendidikan (dapat dlhat pada 

lampiran B.3 dan B.4). Skala yang digunakan pada lembar validasi 

LKS ini hanya memuat bentuk pernyataan posistif. Berikut penilaian 

yang digunakan dalam uji validitas ditampilkan sebagai berikut:
20

 

 TABEL III.3  

SKALA ANGKET UJI VALIDITAS 

Jawaban Item Instrumen Skor 

Sangat Baik  5 

Baik 4 

Cukup Baik 3 

Kurang Baik 2 

Tidak Baik 1 

c.   Lembar praktikalitas LKS 

Instrumen untuk menilai praktikalitas ditujukan kepada 

siswa, setelah siswa selesai melakukan pembelajaran menggunakan 

                                                           
20

Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, Alfabeta, Bandung, 2011,h.11  
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LKS yang dikembangkan. Dengan rating scale data mentah yang 

diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian 

kualitatif. Indikator penilaian dapat dilihat pada lampiran B.5 

2. Tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan inteligensi, 

kemampuan atau bakat yang digunakan oleh individu maupun 

kelompok.
21

Tes digunakan untuk mengumpulkan data mengenai 

kemampuan pemecahan masalah siswa dengan cara memberikan soal 

pretest kepada seluruh kelas VII SMPIT Az-Zuhra Islamic School 

Pekanbaru untuk menentukan kemampuan awal siswa setelah itu 

diberikan soal post test kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

tersebut setelah menggunakan LKS yang dikembangkan. Soal pretest dan 

postest dapat dilihat pada Lampiran B.6. 

 

J. Analisis dan Interpretasi Data 

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang konkret 

tentang keberhasilan LKS yang dikembangkan. Hasil yang diperoleh 

kemudian 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 
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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 bahan ajar 

pembelajaran berupa LKS matematika. 

1. Analisis Hasil Uji Validitas dan Praktikalitas  

Analisis hasil uji validitas dan praktikalitas LKS matematika 

berbasis problem posing dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu: 

1. Memberikan skor jawaban dengan kriteria sebagai berikut:
22

 

SS   =  Sangat Setuju (Skor 5) 

S     =  Setuju (Skor 4) 

CS   =  Cukup Setuju (Skor 3) 

TS   =  Tidak Setuju (Skor 2) 

STS    = Sangat Tidak Setuju (Skor 1) 

2. Pemberian nilai persentase dengan cara: 

    Tingkat validitas/ praktikalitas  =   
nggiSkor terti

 diperoleh  yangSkor 
    100 % 
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3. Menginterpretasikan data validitas berdasarkan tabel III.4 dan data 

praktikalitas berdasarkan tabel III.5 berikut: 

 

TABEL III.4 

INTERPRETASI DATA VALIDITAS LKS 

 

 

 

 

 

 

           Sumber: diadaptasi dari sugiyono  

 

TABEL III.5 

INTERPRETASI DATA PRAKTIKALITAS LKS 

 

 

 

 

 

 

        Sumber: diadaptasi dari sugiyono 

2. Analisis Hasil Uji Efektifitas  

Efektifitas media pembelajaran yang dikembangkan ditentukan dari 

perbedaan rata-rata posttest di kelas eksperimen dan rata-rata posttest di 

kelas kontrol. Jenis desain quasi eksperimen yang dipakai peneliti adalah 

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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Pretest-Posttesst Control Group Design. Desain ini membandingkan 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Gambaran desain ini dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

TABEL III.6 

PRETEST-POSTTESST CONTROL GROUP DESIGN 

Pretest Perlakuan Posttest 

O1 X O2 

O3 - 04 

    Sumber: Sugiyono 

Keterangan: 

X  = Perlakuan pada kelas eksperimen 

O1 = Pretest kelas eksperimen 

O2 = Posttest kelas eksperimen 

O3 = Pretest kelas kontrol 

O4 = 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 

analisis data dengan uji-t terdapat dua syarat yang harus dilakukan, yaitu uji 

normalitas dan uji homogenitas. 
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1. Analisis data 

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:
 23

 

   ∑
(     )

 

  

 

   

 

Keterangan:  

   = Harga Chi-Kuadrat 

   = Frekuensi observasi 

   = Frekuensi harapan  

Dengan membandingkan        
  dengan nilai       

  untuk        

dan derajat kebebasan       , dengan kriteria pengujian 

sebagai berikut: 

Jika        
        

  artinya distribusi data tidak normal dan 

Jika        
        

  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 
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dilakukan dengan cara menguji data hasil observasi awal di kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Pengujian homogenitas menggunakan 

rumus sebagai berikut:
24

 

        
                

                
 

Jika perhitungan data awal menghasilkan                , maka 

sampel dikatakan mempunyai varians yang sama atau homogen. 

Adapun        diperoleh dengan menentukan terlebih dahulu 

            dan           . Adapun nilai dari             adalah 

    dan               . 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         adalah :
25

 

        
     

√(
   

√    
)

 

 (
   

√    
)

 
 

Keterangan: 

   = Rata-rata kelas eksperimen 

   = Rata-rata kelas kontrol 
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    = Standar Deviasi kelas eksperimen 

    = Standar Deviasi kelas kontrol 

   = Jumlah sampel pada kelas eksperimen 

   = Jumlah sampel pada kelas kontrol 

Adapun keputusan didasarkan pada kaidah berikut: 

1) Jika                 berarti    diterima dan    ditolak 

2) Jika                 berarti    ditolak dan    diterima 

 


