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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Quasi eksperimen (Quasi Experimental 

Design) yaitu penelitian yang melibatkan dua kelas yaitu kelas kontrol dan 

kelas eksperimen, yang mana kelas eksperimen merupakan kelas yang diberi 

perlakuan (treatment). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki 

ada-tidaknya pengaruh strategi pembelajaran aktif tipe LSQ terhadap 

keaktifan dan hasil belajar matematika siswa dengan cara memberikan 

perlakuan-perlakuan tertentu pada kelas eksperimen dan menyediakan 

kontrol untuk perbandingan. Desain eksperimen dalam penelitian ini 

menggunakan bentuk design Pretest-Posttest Control Group Design (Sugiono, 

2011). Teknik penelitian yang digunakan dapat digambarkan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. 
Desain Penelitian 

 

 
 
 

 
 
 
 

Desain ini terdapat dua kelas yang dipilih secara random. R1 sebagai 

kelas eksperimen dan R2 sebagai kelas kontrol. Kemudian diberi pretest untuk 

mengetahui keadaan awal adakah perbedaan antara kelas eksperimen (O1) 

dan kelas kontrol (O4). Hasil pretest yang baik bila nilai kelas eksperimen tidak 

berbeda secara signifikan. 

Keterangan : 

 

R1  : Kelas eksperimen siswa yang diambil secara random. 

R2  : Kelas kontrol siswa yang diambil secara random. 

O1  : Tes awal sebelum diberi perlakuan pada kelas eksperimen. 

O3  : Tes awal sebelum diberi perlakuan pada kelas kontrol. 

X  : Perlakuan menggunakan strategi pembelajaran aktif tipe LSQ                       

R1 O1 X O2 

R2 O3  O4 
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O2  : Tes akhir berupa berupa posttest dan angket keaktifan belajar 

siswa setelah diberi perlakuan pada kelas eksperimen. 

O4  : Tes akhir berupa posttest dan angket keaktifan belajar siswa pada 

kelas kontrol. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di MTs Negeri Salatiga  Jl. Tegalrejo 1 Kota 

Salatiga pada semester II tahun ajaran 2013/2014. Kegiatan ini dilaksanakan 

pada Bulan Januari sampai dengan Bulan April 2014 dan dilakukan secara 

bertahap. Adapun tahapannya meliputi: 

1. Tahap persiapan 

Tahap ini mencakup temuan masalah, pemilihan judul, pembuatan 

proposal, pembuatan instrumen, permohonan izin serta survey di sekolah 

yang direncanakan sebagai tempat penelitian. 

2. Tahap pelaksanaan 

Tahap ini mencakup kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah yang 

meliputi uji coba instrumen dan pengambilan data. 

3. Tahap penyusunan 

Tahap ini mencakup pengelolaan data dan konsultasi yang diikuti 

penyusunan laporan serta persiapan ujian. Prosedur rancangan dalam 

penelitian ini yaitu membuat kisi-kisi instrumen; menyusun instrumen tes 

uji coba berdasar kisi-kisi yang ada; mengujicobakan instrumen tes uji 

coba yang berbentuk pilihan ganda; menganalisis data hasil instrumen 

tes uji coba pada kelas uji coba untuk mengetahui  validitas, reliabilitas, 

dan tingkat kesukaran; memperbaiki instrumen yang telah dianalisis hasil 

validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran; dan memberikan pretest kepada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

 
C. Populasi dan Sampel penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiono, 2011). Populasi dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas VIII Mts Negeri Salatiga Jl. Tegalrejo 1 Salatiga yang terdiri dari 8 

kelas. Jumlah siswa dalam setiap kelas ditunjukkan oleh Tabel 2. 
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Tabel 2 

Populasi Penelitian 

No Kelas Jumlah siswa 

1 VIIIA 34 

2 VIIIB 34 

3 VIIIC 32 

4 VIIID 32 

5 VIIIE 32 

6 VIIIF 34 

7 VIIIG 32 

8 VIIIH 32 

Total 262 

 
2.  Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi (Sugiono, 2011). Pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan  purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang 

disesuaikan dengan tujuan penelitian (Sukmadinata, 2010). Penelitian ini 

memiliki tujuan mencari kelas eksperimen dan kelas kontrol yang 

memiliki kemampuan sama yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata mata 

pelajaran matematika kedua kelas seimbang dan kedua kelas homogen. 

Sampel yang digunakan adalah 2 kelas. Sampel yang digunakan 

yaitu kelas VIIIB MTs Negeri Salatiga sebagai kelas eksperimen dengan 

jumlah 34 siswa dan kelas VIIID MTs Negeri dengan jumlah 32 siswa 

Salatiga  sebagai kelas kontrol. 

 

D. Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu satu variabel bebas 

dan dua variabel terikat. Strategi pembelajaran aktif tipe LSQ (X) sebagai 

variabel bebas. Keaktifan belajar (Y1) dan hasil belajar (Y2) sebagai variabel 

terikat. 
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2. Definisi Operasional 

Variabel bebas atau independen adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel terikat (Sugiono, 2011). Pada penelitian ini variabel bebasnya 

adalah strategi pembelajaran aktif tipe LSQ. Strategi pembelajaran aktif 

tipe LSQ adalah salah satu strategi pembelajaran yang menekankan pada 

pembelajaran dimulai dari pertanyaan siswa. Sedangkan Variabel terikat 

atau dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiono, 2011). Variabel terikat 

pada penelitian ini adalah keaktifan siswa dan hasil belajar. Keaktifan 

belajar adalah suatu proses belajar mengajar yang menekankan keaktifan 

siswa secara fisik, mental, intelektual dan emosional guna memperoleh 

hasil belajar berupa perpaduan antara aspekmkognitif, afektif, dan 

psikomotor selama siswa berada di dalam kelas. Hasil belajar adalah 

akibat dari suatu kegiatan, dimana dalam hal ini adalah kemampuan 

kognitif siswa yang dinilai melalui pretest dan posttest. Pemanfaatan 

metode ini diharapkan akan mempengaruhi keaktifan dan hasil belajar 

matematika siswa. 

 
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

1. Teknik pengumpulan data 

Untuk mengumpulkan data selama penelitian berlangsung, maka 

peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

a) Teknik Tes 

Tes dilakukan untuk mengetahui keberhasilan siswa setelah mengikuti 

pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran aktif tipe LSQ. 

Tes dilakukan sebanyak dua kali yaitu pretest untuk mengetahui keadaan 

awal siswa kelas VIII sebelum diberi perlakuan. Selanjutnya diadakan 

posttest untuk mengetahui keberhasilan siswa setelah diberi perlakuan. 

Namun dalam penelitian ini nilai pretest menggunakan nilai murni Tes Mid 

Semester II siswa untuk digunakan sebagai nilai pretest siswa.  
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b) Teknik non Tes 

1) Observasi 

Sebagai alat penilaian banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku 

individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, 

baik dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi buatan (Sudjana, 

2008). Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati 

tingkah laku peneliti pada waktu mengajar dengan menerapkan strategi 

pembelajaran aktif tipe LSQ yang dilakukan oleh seorang pengamat 

atau observer yaitu guru kelas VIII MTs Negeri Salatiga. 

2) Angket 

Digunakan untuk mengetahui keaktifan siswa dalam mengikuti 

pelajaran Matematika. Angket keaktifan siswa digunakan untuk 

mengukur hasil belajar siswa di kelas VIII MTs Negeri Salatiga. 

3) Wawancara 

Wawancara yang digunakan dalam peneliian ini adalah wawancara 

tidak terstruktur. Sugiyono (2010) mengatakan wawancara tidak 

terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpul datanya. Pedoman 

wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan. 

4) Dokumentasi 

Berfungsi untuk mengambil dan mengumpulan data dalam pelaksanaan 

kegiatan belajar mengajar baik itu data tertulis maupun elektronik. 

Metode ini memungkinkan untuk mendapatkan data tentang keaktifan 

siswa MTs Negeri Salatiga tahun ajaran 2013/2014. 

2. Instrumen Pengumpulan Data 

a) Angket keaktifan Siswa 

Angket atau kuesioner digunakan bila responden cukup besar. 

Sugiyono (2011) menjelaskan bahwa angket merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. 

Indikator yang digunakan dalam lembar angket keaktifan siswa adalah 

indikator menurut Paul D. Diedrich (Hamalik, 2009), yang terdiri dari : 1) 

Kegiatan-kegiatan visual  seperti membaca, memperhatikan gambar 

demonstrasi, percobaan, pameran, mengamati orang lain bekerja; 2) 

Kegiatan-kegiatan lisan atau oral  seperti mengajukan suatu pertanyaan, 
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menghubungkan suatu kejadian, memberi saran, mengemukakan 

pendapat, wawancara, diskusi; 3) Kegiatan-kegiatan mendengarkan seperti 

mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi 

kelompok, mendengarkan suatu permainan instrumen musik, pidato; 4) 

Kegiatan-kegiatan menulis seperti menulis cerita, menulis laporan, menulis 

karangan, membuat rangkuman, mengerjakan tes, mengisi angket; 5) 

Kegiatan-kegiatan mengambar seperti menggambar, membuat grafik, 

diagram, peta, pola; 6) Kegiatan-kegiatan motorik seperti melakukan 

percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran, membuat model, 

menyelenggarakan permainan (simulasi), berkebun; 7) Kegiatan mental 

seperti merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis 

faktor-faktor, menemukan hubungan-hubungan, mengambil keputusan; 8) 

Kegiatan-kegiatan emosional seperti minat, membedakan, berani, merasa 

bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang dan gugup. 

Sistem skoring dalam penelitian ini menggunakan skala Likert yang 

terdiri dari empat jawaban alternatif. Empat jawaban itu yaitu Sangat 

sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak sesuai (TS), dan Sangat tidak sesuai (STS). 

(Arifin, 2011). Skor yang diberikan untuk item favorable dan unfavorable 

dapat dilihat pada Tabel 3. 

 
Tabel 3 

Skor Penilaian Angket 
Penilaian Sikap Favorable Unfavorable 

Sangat Setuju 4 1 

Setuju 3 2 

Tidak Setuju 2 3 

Sangat Tidak Setuju 1 4 

 

Instrument dalam penelitian ini bertujuan untuk mengukur keaktifan 

belajar siswa, dengan harapan dapat menumbuhkan keaktifan belajar 

siswa yang positif. Adapun kisi-kisi yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 

4. 
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Tabel 4 
Kisi-kisi Instrumen Keaktifan Belajar 

 

Keterangan  : * item gugur ( tidak valid) 
 
b) Soal Tes 

Instrument posstest yang digunakan adalah tes objektif. Tes objektif 

atau tes pilihan ganda  adalah sebuah tes kemajuan belajar yang 

menekankan ketetapan pada sistem skoring (Arikunto, 2010). Instrument 

posstest digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa setelah diberi 

perlakuan berupa strategi pembelajaran aktif tipe LSQ. Jumlah soal yang 

diberikan untuk posttest adalah 20 pilihan. Adapun kisi-kisi soal posttest 

siswa dapat ditunjukkan oleh Tabel 5. 

 

Aspek 
Sub 

Aspek 
Indikator 

No item 
Jml 
soal Fav Unfav 

Keaktifan 
Siswa 

Kegiatan 
fisik 

1) kegiatan-
kegiatan visual 

1,2*,
3 

4,5,6 6 

2) Kegiatan-
kegiatan lisan 
atau oral  

7*,8,
9 

10*,11, 
12 

6 

3) Kegiatan-
kegiatan 
mendengarkan  

13,14 15,16 4 

4) Kegiatan-
kegiatan 
menulis  

17,18
, 

19* 

20,21, 
22* 

6 

5) Kegiatan-
kegiatan 
mengambar  

23,24 
,25* 

26*,27, 
28 

6 

6) Kegiatan-
kegiatan 
motorik   

29,30
, 

31 

32,33* 5 

Kegiatan 
psikis 

7) Kegiatan mental  34,35
, 

36 

37*,38 5 

8) Kegiatan-
kegiatan 
emosional 

39,40 41,42 4 

Jumlah Soal 22 20 42 
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Tabel 5 
Kisi-kisi Instrumen Posttest 

SK KD Materi 
Ajar 

Indikator No. Soal 

5. Memahami 
sifat-sifat 
kubus, balok, 
prisma, limas, 
dan bagian-
bagiannya, 
serta 
menentukan 
ukurannya 

5.1 
Mengidentifikasi 
sifat-sifat kubus, 
balok, prisma dan 
limas serta 
bagiannya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2  
Membuat jaring-
jaring kubus, 
balok, prisma dan 
limas 

Kubus  a. Mengetahui 
pengertian 
kubus 

b. Mengetahui 
sisi, rusuk, dan 
titik sudut 

c. Mengetahui 
rusuk-rusuk 
yang sejajar 
pada kubus  

d. Mengetahui 
diagonal  
kubus  

e. Mengetahui 
sifat-sifat 
kubus 
 

a. Mengetahui 
jaring-jaring 
kubus 

b. Membuat 
jaring-jaring 
kubus 

1 
 
 
2, 3, 4, 5, 
6,7 
 
 8, 9,10,11 
 
 
12, 13*, 
14*,15, 16, 
17,18,19 
 
20,21,22 
 
 
 
 
23,24 
 
25* 

  Keterangan :  * item gugur (tidak valid) 
 

c) Lembar Observasi 

 Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi 

sistematis. Observasi sistematis adalah observasi yang dilakukan oleh 

pengamat dengan menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamatan 

(Arikunto, 2010). Observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data 

tentang segala sesuatu yang terjadi selama berlangsungnya tindakan 

melalui strategi pembelajaran aktif LSQ. Adapaun  kisi-kisi lembar 

observasi dapat dilihat pada Tabel 6. 
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Tabel 6 

Kisi-kisi Lembar Observasi Pelaksanaan Strategi Pembelajaran 

Aktif tipe LSQ 

Sub Variabel Indikator Sub Indikator Item 
Butir 

Jumlah 
Butir 

Pelaksanaan 
kegiatan 
pembelajaran 
menggunakan 
strategi 
pembelajaran 
aktif tipe LSQ 

1. Pendahuluan a. Membuka 
pelajaran 

1,2,3,4 4 

2. Kegiatan Inti a. Kemampuan 
individu dalam 
memahami 
materi  

1 1 

b. Kerja sama tim 
kecil 

2,3 2 

c. Ketrampilan 
membuat 
pertanyaan 
secara individu 

4 1 

 d. Kerjasama 
dalam tim 
besar 

5,6 2 

 e. Menginventaris
asi fokus 
pertanyaan 
utama 

7 1 

 f. Tanggapan 
siswa terhadap 
pertanyaan 
utama 

8 1 

 g. Guru 
menjelaskan 
jawaban dari 
sisa pertanyaan 
yang belum 
terjawab 

9,10 2 

3. Penutup a. Kesimpulan 11,12,13 3 

   TOTAL 17 

 
F. Uji Validitas Dan Reliabilitas Instrumen 

1. Uji Validitas Instrumen 

Uji validitas instrument yaitu uji yang diperoleh dengan 

mengkorelasikan item dengan total yang dikorelasikan butirnya (corrected 

item total correlation) atau dicari daya pembeda skor tiap item dari 

kelompok yang memberikan jawaban. Menurut Arikunto (2006) rumus 

validitas menggunakan korelasi product moment adalah sebagai berikut : 
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��� =
�∑�� − (∑�)(∑�)

�{�∑�� − (∑�)�}{�∑�� − (∑�)�}
 

Keterangan : 

��� : kolerasi antara variabel x dan y                        

 � : skor tiap butir soal  

� : banyaknya subyek atau data     

 �           : skor total 

Valid atau tidaknya butir adalah sama dengan fungsi yang 

dinyatakan oleh daya beda butir. Berdasarkan rangkuman dari rujukan 

kriteria empirik yang dirangkum oleh Naga dalam Nisfiannoor (2009) 

dinyatakan bahwa penggunaan patokan 0,2 untuk menyatakan bahwa 

butir telah valid. Data yang telah diperoleh kemudian diuji validitas 

menggunakan spss 16 for windows. Uji validitas dalam penelitian ini ada 

dua jenis, yaitu instrumen angket dan instrument posttest. 

a. Uji Validitas Angket 

Uji validitas angket keaktifan belajar siswa diperoleh dengan 

menggunakan spss 16 for windows, setelah dilakukan uji validitas 

instrument angket keaktifan belajar dinyatakan 33 soal valid dan 9 soal 

tidak valid. 

b. Uji Validitas Posttest 

Uji validitas soal posttest dilakukan dengan menggunakan program 

spss 16 for windows, setelah dilakukan uji validitas instrument posttest 

dinyatakan 25 soal valid dan 3 soal tidak valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Menurut Azwar (2012) reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan 

sejauh mana alat pengukuran dapat dipercaya atau diandalkan. Uji 

reliabilitas angket digunakan rumus Alpha Croncbach untuk menguji 

reliabilitas digunakan bantuan Statistical Product and Servis Solution (SPSS) 

16.0 for windows, untuk mencari reliabilitas instrumen digunakan rumus 

Alpha Cronbach sebagai berikut : 

 

��� = �
�

(� − 1)
� �1 −

∑��
�

��
� � 
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Keterangan :  

r��  : reliabilitas instrument 

k     : banyaknya butir pertanyaan / pernyataan 

∑ σ�
�  : jumlah varian butir 

σ�
�  : varian total 

 
Uji reabilitas instrument dalam penelitian ini digunakan untuk 

menguji instrumen soal yang nantinya akan digunakan dalam tes setelah 

pembelajaran. Uji reliabilitas dalam penelitian dengan menggunakan SPSS 

16 for windows. Pengujian reliablitas dengan melihat nilai cronbach’s 

Alpha. Metode pengambilan keputusan menggunakan teknik alpha 

menurut George dan Mallery sebagai berikut :  

Tabel 7 

Nilai cronbach’s Alpha 

Nilai cronbach’s Alpha Keterangan 

α ≤ 0,7 Tidak dapat diterima 

0,7 < α < 0,8 Dapat diterima 

0,8 < α ≤ 0,9 Reliabilitas tinggi 

α> 0,9 Reliabilitas memuaskan 

 
a. Uji Reliabilitas Angket Keaktifan Belajar Siswa 

Uji reliabilitas ini menggunakan program spss 16 for windows 

dengan model Cronbach’s Alpha. Hasil uji reliabilitas ini dapat dilihat pada 

Tabel 8. 

Tabel 8 
Reliabilitas Angket Keaktifan Belajar Siswa 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

0.919 33 

 

Tabel 8 diatas adalah tabel hasil uji reliabilitas angket keaktifan 

belajar siswa dan diperoleh nilai reliabilitas angket sebesar 0,919 yang 

artinya reliabilitas instrument tersebut memuaskan sehingga angket dapat 

dipercaya sebagai alat pengumpul data. 
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b. Uji Reliabilitas Posttest 

Hasil pengujian reliabilitas untuk instrument soal posttest yang 

dihitung menggunakan program Microsoft Office Excel 2007 dengan 

menggunakan rumus K-R. 20. Penentuan reliabilitas soal posttest dapat 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

��� = 	 �
�

� − 1
��

�� −	∑��

�� � 

Keterangan : 

���      : reliabilitas tes secara keseluruhan 

�	        : proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

�         : proporsi subjek yang menjawab item dengan salah 

∑��   : jumlah hasil perkalian antara p dan q 

 

Tabel 9 
Reliabilitas Soal Posttest 

Koefisien Reliabilitas Kriteria 

0,796 Dapat diterima 

 
Tabel 9 diatas adalah hasil uji reliabilitas soal posstest dan diperoleh 

koefisien reliabilitas sebesar 0,796 yang artinya bahwa reliabilitas 

instrument tersebut  dapat diterima . Jadi, soal posttest tersebut dapat 

dipercaya sebagai instrument pengumpul data. 

3. Taraf Kesukaran Tes 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau terlalu 

sukar (Arikunto, 2010). Penentuan indeks kesukaran dapat menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

    Keterangan :  

    P : Taraf kesukaran 

    B : Banyaknya siswa yang menjawab benar 

    JS : Jumlah seluruh siswa 

 
Tabel 10 

Kriteria Indeks Kesukaran 

Nilai P Kriteria 

0,00 - 0,30 Sukar 

0,40 - 0,70 Sedang 

0,80 – 1,00 Mudah 

 

� =
�

��
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G. Teknik Analisis Data 

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskripstif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan 

data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi 

(Sugiyono, 2011). Berikut ini yang termasuk dalam statistik deskriptif 

diantaranya adalah mean, median, minimum, maksimum, dan standar 

deviasi. Perhitungan deskriptif dilakukan dengan menggunakan bantuan 

program spss 16.00 for windows. 

2. Uji Prasyarat Analisis 

a) Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk memperoleh ditribusi data 

tersebut normal atau tidak, jika normal maka dapat digunakan untuk 

subjek penelitian. Untuk pengujian normalitas, maka digunakannnya 

SPSS 16 for window, suatu data dikatakan normal jika nilai signifikasi 

lebih besar dari 0,05 (Priyatno, 2010). 

b) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk menentukan bahwa dua 

kelompok yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen tersebut dapat 

dilanjutkan sebagai subjek penelitian apa tidak. Kriteria 

homogenitasnya yaitu berdasarkan pendapat Priyatno (2010) yang 

menyatakan bahwa jika nilai signifikasi lebih dari 0,05 maka dapat 

dikatakan bahwa varian dari dua atau lebih kelompok data adalah 

sama (homogen). Jika mempunyai varian yang sama, maka kedua 

kelas tersebut dapat dilajutkan sebagai subjek penelitian. 

 

H. Uji Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Hipotesis 1 

H0 : tidak ada perbedaan keaktifan belajar matematika siswa,  

sehingga strategi pembelajaran aktif tipe LSQ tidak berpengaruh 

terhadap keaktifan belajar Matematika siswa kelas VIII MTs 

Negeri Salatiga semester II tahun ajaran 2013/2014. 

H1 : ada perbedaan keaktifan belajar matematika siswa,  
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sehingga strategi pembelajaran aktif tipe LSQ berpengaruh 

terhadap keaktifan belajar Matematika siswa kelas VIII MTs 

Negeri Salatiga Semester II tahun ajaran 2013/2014. 

Kriteria pengujian diterima atau tidaknya suatu hipotesis, dapat dilihat 

dari besarnya Sig.(2-tailed). Jika Sig.(2-tailed) < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 

diterima, maka dapat dikatakan bahwa strategi pembelajaran aktif tipe 

LSQ berpengaruh terhadap keaktifan belajar Matematika siswa kelas VIII 

MTs Negeri Salatiga semester II tahun ajaran 2013/2014. 

2. Hipotesis 2 

H0 : tidak ada perbedaan hasil belajar matematika siswa,  

sehingga strategi pembelajaran aktif tipe LSQ tidak berpengaruh 

terhadap hasil belajar Matematika siswa kelas VIII MTs Negeri 

Salatiga semester II tahun ajaran 2013/2014. 

H1  : ada perbedaan hasil belajar matematika siswa,  

sehingga strategi pembelajaran aktif tipe LSQ berpengaruh 

terhadap hasil belajar Matematika siswa kelas VIII MTs Negeri 

Salatiga semester II tahun ajaran 2013/2014. 

Kriteria pengujian diterima atau tidaknya suatu hipotesis, dapat dilihat 

dari besarnya Sig.(2-tailed). Jika Sig.(2-tailed) < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 

diterima, maka dapat dikatakan bahwa strategi pembelajaran aktif tipe 

LSQ berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII MTs 

Negeri Salatiga semester II tahun ajaran 2013/2014. 

 




