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ABSTRAK 

Sandy, Adetya. 2010. Pengaruh Penggunaan Game Make A Match Berbasis 
Chemo-Edutainment (CET) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Kimia Materi 
Redoks Pada Siswa Kelas X Semester II SMA Negeri 1 Wiradesa Tahun 
2009/2010. Skripsi, Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing (I) Agung Tri Prasetya, S. Si, 
M. Si., (II) Dr. Sudarmin, M.Si. 
 
Kata Kunci : Hasil belajar, model pembelajaran Make A Match, Chemo-
Edutainment (CET). 
 

Salah satu alternatif model pembelajaran yang diharapkan efektif 
digunakan untuk mengatasi pembelajaran yang membosankan dan monoton yaitu  
penggunaan game Make A Match. Make A Match adalah model pembelajaran 
yang menggunakan kartu sebagai media dan dilakukan dengan membagi kelas 
menjadi kelompok-kelompok. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian adalah 
apakah penggunaan game make a match berbasis Chemo-edutainment (CET) 
berpengaruh terhadap meningkatnya hasil belajar  siswa. Tujuan dari penelitian 
adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan game make a match berbasis CET 
dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Populasi pada penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas X SMA Negeri I Wiradesa tahun ajaran 2009/2010 dengan  
sampel penelitian adalah kelas X-3   sebagai kelompok eksperimen dan kelas X-5 
sebagai kelompok kontrol. Cara  pengambilan  sampel dilakukan dengan teknik 
cluster random sampling. Variabel bebas pada penelitian ini adalah penggunaan 
pembelajaran game Make A Match berbasis Chemo-edutainment (CET) dan 
metode ceramah pada pembelajaran kimia, sedangkan variabel terikatnya adalah 
hasil belajar kimia siswa. Penelitian ini tergolong penelitian eksperimen dengan 
desain Pretes-post tes Control Group Design. Hasil penelitian diperoleh rata-rata 
nilai post tes siswa pada kelas eksperimen mencapai 74,33, sedangkan rata-rata 
nilai post tes siswa pada kelas kontrol yaitu  sebesar 67,95. Hasil uji t menunjukan 
thitung 2,837 >  t  

tabel 1,66 untuk dk 77 dan taraf signifikan 5%. Berdasarkan 
analisis tersebut disimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan antara rata-rata nilai 
post tes kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yaitu kelompok eksperimen 
lebih baik daripada kelompok kontrol. Simpulan dari penelitian ini adalah terjadi 
peningkatan kualitas pembelajaran yang signifikan pada kelas eksperimen yang 
menggunakan pembelajaran game make a match berbasis Chemo-Edutainment 
(CET) pada pokok materi redoks siswa kelas X semester II SMA N 1 Wiradesa 
tahun pelajaran 2009/2010.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Penyusunan dan pelaksanaan KTSP diharapkan akan memberi nuansa 

guru untuk mewujudkan kurikulum yang sesuai dengan karakteristik, kondisi, 

potensi daerah, kebutuhan dan permasalahan daerah. Tercapainya tujuan 

pendidikan harus didukung oleh peran guru sebagai faktor penting yang 

berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan proses pembelajaran kimia 

yang menerapkan KTSP. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

menuntut guru kimia harus lebih kreatif bukan hanya memberi bekal materi 

saja, melainkan juga bekal ketrampilan hidup yang terkait dengan bidang 

kimia. Dalam hal ini, guru kimia harus mampu mengelola pembelajaran kimia 

yang sesuai dengan pembelajaran sepanjang hayat. 

Pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar yang 

menempatkan siswa belajar dalam kelompok yang beranggotakan beberapa 

siswa dengan tingkat kemampuan, jenis kelamin dan latar belakang siswa 

yang berbeda. Pembelajaran ini menekankan kerjasama dalam kelompok 

untuk mencapai tujuan bersama. Salah satu pengembangan model 

pembelajaran dalam KTSP adalah model pembelajaran kooperatif Make A 

Match. Pembelajaran kooperatif Make A Match memungkinkan interaksi 

sesama siswa lebih besar dibandingkan interaksi siswa dengan guru, siswa 
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akan lebih paham dengan materi dan peran guru hanya sebagai fasilitator 

pembelajaran. Jadi siswa akan berusaha untuk memecahkan permasalahan 

yang sulit dengan bekerjasama.  

Masalah yang disoroti dalam penelitian ini adalah rendahnya aktivitas 

dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran kimia. Dalam mata pelajaran 

kimia sering terjadi keluhan pada diri siswa, mereka menganggap bahwa mata 

pelajaran kimia adalah salah satu pelajaran yang sulit dan cukup 

membosankan. Kimia juga kurang mendapat perhatian dari siswa, karena pola 

pembelajaran kimia dapat dikatakan masih konvensional, maka sebagian dari 

jumlah siswa yang ada, masih mendapat nilai dibawah rata-rata dan  belum 

tuntas dalam pembelajarannya 

Latar belakang dari masalah rendahnya aktivitas dan hasil belajar 

siswa adalah karena secara umum metode yang diterapkan guru dalam 

menjelaskan materi, masih bersifat klasikal, dan penggunaan media juga 

masih sangat kurang sekali. Dalam pembelajarannya, guru masih menerapkan 

metode ceramah untuk menjelaskan materi-materi yang ada tanpa 

menggunakan alat bantu ataupun media, sehingga siswa sulit mencerna materi 

yang disampaikan dengan seni pengajaran yang terkesan konvensional dan 

monoton itu. 

Dengan demikian diperlukan alternatif baru dalam menangani masalah 

ini. Untuk itu diperlukan suatu model pembelajaran yang tepat, menarik 

perhatian dan minat siswa dalam kegiatan belajar-mengajar di kelas serta 

mampu mengatasi permasalahan-permasalahan di atas dan menarik minat 
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belajar siswa. Bagaimana supaya mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, 

kritis dan tanggap terhadap fenomena-fenomena yang terjadi disekitar tanpa 

harus ada perintah terlebih dahulu dari guru. Model pembelajaran kooperatif 

Make A Match merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah ini. Dalam 

pembelajaran yang akan dilakukan, penulis akan menggunakan beberapa 

program sebagai media yang digunakan seperti program Delphi digunakan 

dalam sesi penyampaian materi kepada siswa. Selain itu ada program 

Macromedia flash pro 8 yang digunakan dalam game Make A Match yang 

menggunakan animasi kartu soal dan kartu jawaban. 

Perkembangan teknologi telah mentransformasikan pendidikan 

berbasis komputer (Computer Based Learning - CBL) menjadi sangat 

diperlukan dalam dunia pendidikan saat ini. Computer Assisted Instruction 

(CAI) merupakan salah satu metode pengajaran yang relative baru dengan 

masuknya media komputer dalam dunia pendidikan Indonesia. Kemampuan 

komputer untuk berinteraksi cepat dengan individu, menyimpan dan 

memproses sejumlah informasi serta mudah berintegrasi dengan media lain, 

menjadikan komputer  sebagai media yang dominan dalam bidang 

pembelajaran. CAI adalah penggunaan komputer secara langsung dengan 

siswa untuk menyampaikan materi pelajaran, memberi latihan–latihan dan 

mengetes kemampuan belajar siswa. CAI dapat bermacam–macam bentuknya, 

tergantung dari kecakapan pengembangan pelajaran dan kemampuan sistem 

komputer yang berbeda–beda. 
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Ada enam bentuk interaksi pembelajaran yang diaplikasikan dalam 

merancang suatu media pembelajaran interaktif. Bentuk interaktif tersebut 

antara lain berupa praktek dan latihan (drill and practice), tutorial, permainan 

(games), simulasi (simulation), penemuan (discovery), dan pemecahan 

(problem solving). (Gerlach, 1980 : 395). Sebagai alat bantu mengajar, 

komputer dapat digunakan untuk memperagakan atau menampilkan berbagai 

peristiwa yang sukar dan  jarang diamati di alam. Dengan visualisasi komputer 

ini berbagai konsep yang sukar dijelaskan atau abstrak akan lebih mudah 

difahami oleh siswa dan dengan komputer siswa dapat mengulang–ulang 

tanpa kehilangan waktu yang banyak. 

Media pembelajaran merupakan salah satu alat yang dapat digunakan 

untuk membantu dan mempermudah guru dalam menyajikan materi. Oleh 

karena itu dibutuhkan kreativitas guru dengan membuat inovasi media yang 

menarik dalam pembelajaran kimia.  Media yang inovatif serta dianggap 

menarik dalam pembelajaran kimia disebut media  CET (chemo-edutaintment). 

Beberapa penelitian tentang penggunaan media CET dalam pembelajaran yang 

pernah dilakukan, terbukti mampu meningkatkan minat, keaktifan serta hasil 

belajar kimia siswa. Di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Lestari 

(2007) dan Susanti (2007), dimana kedua penelitian dari Jurusan Kimia 

FMIPA Unnes tersebut mampu membuktikan bahwa penggunaan media CET 

dalam pembelajaran kimia dapat meningkatkan hasil belajar kimia siswa. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa model pembelajaran 

kooperatif Make A Match dapat dijadikan salah satu alternatif untuk 
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menunjang proses pembelajaran kimia yang mana dapat meningkatkan 

pemahaman siswa terhadap suatu konsep. Dengan meningkatnya pemahaman 

siswa terhadap suatu konsep diharapkan terjadi peningkatan pula pada hasil 

belajar siswa pada umumnya dan siswa yang mengalami kesulitan belajar 

pada khususnya.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang muncul dari 

penelitian ini adalah:  

1. Apakah penggunaan game Make A Match berbasis Chemo-Edutainment 

(CET) berpengaruh terhadap penguasaan konsep Redoks  pada siswa SMA 

kelas X semester II? 

2. Berapa besar pengaruh penggunaan game make a match berbasis Chemo-

Edutainment (CET) terhadap penguasaan konsep Redoks. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh penggunaan game Make A Match berbasis Chemo-

Edutainment (CET) terhadap penguasaan konsep Redoks pada siswa SMA 

kelas X semester II. 

2. Mengetahui berapa besar pengaruh penggunaan game make a match 

berbasis CET terhadap penguasaan konsep Redoks. 
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1.4. Manfaat penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain : 

1. Bagi peneliti 

Mendapatkan pengalaman langsung menerapkan pembelajaran yang 

menyenangkan untuk bekal tambahan sebagai mahasiswa dan calon guru 

kimia sehingga siap melaksanakan tugas di lapangan sesuai kebutuhan. 

 

2. Bagi guru 

Guru berkesempatan menggunakan Make A Match sebagai model  

pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. 

3. Bagi siswa 

a. Mengembangkan keterampilan berfikir dan keterampilan 

berkomunikasi 

b. Meningkatkan hasil dan motivasi belajar kimia. 

c. Belajar dalam suasana yang menyenangkan. 

 

1.5. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah maka 

perlu diberikan batasan-batasan sebagai berikut : 

1. Pengaruh 

Adalah daya yang timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut 

membentuk watak, kepercayaan atau berbuatan seseorang 

(Poerwodarminto, 2002 : 849). 
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2. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan hasil dari proses belajar yang 

menampakkan sifat dan tanda-tanda tingkah laku yang telah dipelajari 

siswa berupa pengetahuan dan keterampilan sikap (KBBI, Depdikbud, 

1993). Belajar adalah usaha supaya mendapat sesuatu kepandaian 

(Poerwadarminto,1984:108). Hasil belajar adalah akibat yang diperoleh 

dari proses pembelajaran. 

Hasil belajar adalah semua perubahan dibidang kognitif, afektif 

dan psikomotorik dan menyebabkan manusia berubah dalam sikap dan 

tingkah laku (Winkel, 1986:51). Sasaran hasil belajar berupa tingkah 

laku yang diharapkan terjadi pada siswa setelah proses pembelajaran 

berlangsung. Tanda yang diberikan pada hasil belajar tersebut berupa 

angka atau nilai. Hasil belajar yang dimaksud disini meliputi hasil 

belajar secara kognitif, afektif dan psikomotorik.  

3. Make A Match 

Make A Match atau Mencari Pasangan (Lorna Curran, 1994) 

merupakan salah satu model pembelajaran dimana kita menggunakan 

kartu sebagai media. Kartu ini ada dua macam yaitu kartu yang berisi 

soal dan kartu yang berisi jawaban dari kartu soal tersebut. Dalam 

pembelajaran ini kartu-kartu tersebut akan dibuat dalam bentuk 

multimedia dengan bantuan macromedia flash pro 8. 
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4. Pendekatan Chemo-Edutainment (CET) 

Pendekatan dengan spesifikasi simulasi, permainan, maupun drill 

and practice, dapat dimasukkan unsur – unsur yang bersifat menghibur, 

sehingga dalam belajar materi kimia siswa merasa senang. Timbulnya 

rasa senang ini akan mendorong semangat siswa untuk belajar kimia 

secara mendalam. 

5. Redoks (Reduksi Oksidasi) 

Redoks  merupakan salah satu  pokok materi yang diajarkan pada 

siswa SMA kelas X semester genap. Materi redoks ini membahas 

tentang konsep redoks ditinjau dari pengikatan dan pelepasan oksigen, 

penerimaan dan pelepasan elektron dan juga bilangan oksidasi serta 

tatanama senyawa yang berkaitan dengan bilangan oksidasi juga 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 

6. Siswa 

Siswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah siswa kelas X 

SMA Negeri 1 Wiradesa semester genap tahun ajaran 2009/ 2010, 

dimana kelas X-3 digunakan sebagai kelas eksperimen dan kelas X-5 

sebagai kelas kontrol. 

 

1.6. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memberikan kejelasan arah dalam memahami keseluruhan 

skripsi ini secara sistematis, maka sistematika penulisan skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 
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(1) Bagian awal berisi halaman judul, persetujuan pembimbing, halaman 

pengesahan, pernyataan, motto, kata pengantar, abstraksi, daftar isi, daftar 

tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

(2) Bagian isi meliputi : 

BAB I  Pendahuluan  

Bab ini berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II  Kajian Pustaka dan Hipotesis Penelitian 

Bab ini berisi teori – teori yang mendukung dalam pelaksanaan 

penelitian, dan Hipotesis.  

BAB III  Metode Penelitian  

Pada bab ini dijelaskan tentang metode – metode yang 

digunakan dalam penelitian yang meliputi : Penentuan Objek 

penelitian, variabel penelitian, Rancangan penelitian, metode 

pengumpulan data, dan Metode analisis data.  

BAB IV  Hasil penelitian dan pembahasan 

 Pada bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasannya  

BAB V  Penutup 

Bab ini berisi tentang simpulan hasil penelitian dan saran. 

(3) Bagian Akhir Skripsi 

Bagian ini berisikan daftar pustaka dan lampiran – lampiran. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

2.1. Teori yang Mendasari Pembelajaran Berbasis CET. 

2.1.1. Teori Belajar Behavioristik. 

Teori belajar behavioristik menjelaskan belajar itu adalah perubahan 

perilaku yang dapat diamati, diukur dan dinilai secara konkret. Perubahan 

terjadi melalui rangsangan (stimulans) yang menimbulkan hubungan 

perilaku reaktif (respon) berdasarkan hukum-hukum mekanistik. 

Stimulans tidak lain adalah lingkungan belajar anak, baik yang internal 

maupun eksternal yang menjadi penyebab belajar. Sedangkan respons 

adalah akibat atau dampak, berupa reaksi fisik terhadap stimulans. Jadi 

dalam proses belajar ini lebih mementingkan partisipasi aktif dari tiap 

siswa dan mengenal baik perbedaan kemampuan yang dimiliki oleh 

masing-masing siswa. Untuk meningkatkan proses belajar tersebut perlu 

adanya lingkungan yang mendukung siswa agar dapat melakukan 

eksplorasi dan penemuan-penemuan baru. 

2.1.2. Teori Belajar Kontruktivisme 

Konstruktivisme adalah suatu filsafat belajar yang dibangun atas 

anggapan bahwa dengan memfreksikan pengalaman-pengalaman sendiri. 

Sedangkan teori konstruktivisme adalah sebuah teori yang memberikan 

kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari 
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kebutuhannya dengan kemampuan untuk menemukan keinginan atau 

kebutuhannya tersebut dengan bantuan fasilitas orang lain. Jadi disini guru 

berperan sebagai fasilitator, yang menseting kelas berbentuk kooperatif 

sehingga siswa dapat saling berinteraksi dan memunculkan strategi 

pemecahan masalah yang efektif. Dalam pembelajaran, guru juga memberi 

bantuan selama tahap awal pembelajaran berlangsung kemudian 

mengurangi bantuan tersebut dan memberi kesempatan pada anak 

mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar. 

Berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar disebabkan beberapa 

faktor yang mempengaruhi pencapaian hasil belajar. Ada tiga kategori 

besar sumber masalah belajar :  

a. Masalah yang berasal dari diri siswa, berupa kekurangmampuan secara 

intelektual, kurang motivasi, tidak mampu berkonsentrasi, dan 

mengatur waktu. 

b. Masalah yang berasal dari pihak fasilitator/guru, seperti guru kurang 

mampu menguasai materi, kurang melaksanakan variasi strategi 

mengajar, dan kurang memanfaatkan sumber-sumber belajar. 

c. Masalah yang berasal dari lingkungan baik secara fisik, sosial, 

ekonomi dan kelembagaan. 

Dalam kaitan dengan pelaksanaan KTSP, belajar dapat dipandang 

sebagai aktivitas psikologis yang memerlukan dorongan dari luar. Oleh 

karena itu hal-hal yang harus diupayakan antara lain :(a) bagaimana 

memotivasi peserta didik dan bagaimana materi belajar harus dikemas 
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sehingga bisa membangkitkan motivasi  belajar, (b) belajar perlu dikaitkan 

dengan seluruh kehidupan peserta didik, agar dapat menumbuhkan 

kesadaran mereka terhadap manfaat dari perolehan belajar. 

Menurut Darsono (2000:25), dikemukakan ciri-ciri dan tujuan 

pembelajaran sebagai berikut: 

a. Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara 

sistematis. 

b. Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa 

dalam belajar. 

c. Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran baik 

secara fisik maupun psikologis. 

Dari teori belajar dan pembelajaran di atas dapat diambil kesimpulan 

tentang pengertian belajar yaitu suatu proses usaha yang dilakukan 

individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku, sikap, 

kebiasaan, ilmu pengetahuan dan keterampilan sebagai hasil pengalaman 

individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

 

2.2. Pembelajaran Berbasis Chemo Edutainment (CET) 

Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang 

pikiran, perasaan dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa 

sehingga proses belajar terjadi (Ibrahim dan Syaodih, 2003). 

Secara umum media biasanya dikelompokkan kedalam : 
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1. Media Visual (pandang). 

2. Media Audio (dengar). 

3. Media Audio Visual (pandang dan dengar). 

Media visual yaitu alat-alat yang dapat memperlihatkan rupa atau 

bentuk, yang kita kenal dengan alat peraga. Alat-alat visual ini terbagi 

dalam alat visual dua dimensi dan tiga dimensi. Alat visual dua dimensi 

terbagi dua juga yaitu : (1) pada bidang yang tidak transparan (tidak 

diproyeksikan) misalnya gambar diatas karton, leaflet, koran, kliping, 

gambar model. (2) pada bidang yang transparan (diproyeksikan) misalnya 

film, slide, transparansi, mikrofilm. Alat visual tiga dimensi misalnya 

benda asli, Model, spesimen, alat tiruan sederhana, diorama. 

Media audio yaitu yang dapat menghasilkan suara misalnya radio, 

kaset, dan intercom. Media audio visual yang menghasilkan rupa dan suara 

dalam satu unit misalnya komputer dan TV. Media Pembelajaran Interaktif 

(MPI) biasanya merupakan media audio visual yang didesain untuk 

keperluan tersebut. 

Dalam proses pembelajaran media berfungsi untuk membantu guru dalam: 

1. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistik. 

2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indra, seperti misalnya 

objek yang terlalu besar/ kecil, gerak yang terlalu cepat atau lambat, 

kejadian massa lalu, objek yang terlalu kompleks,  konsep yang terlalu 

luas. 

3. Menyajikan informasi atau ketrampilan secara utuh dan lengkap. 
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4. Memberikan perangsang yang sama, mempersamakan pengalaman 

sehingga menimbulkan persepsi yang sama. 

5. Membantu siswa dalam mengaktifkan fungsi psikologis dalam dirinya 

seperti: 

a) Pemusatan perhatian dan mempertahankan perhatian. 

b) Menimbulkan kegairahan belajar. 

c) Mendorong siswa belajar mandiri menurut kemampuan dan minatnya. 

Manfaat media antara lain : 

1. Mengarahkan atau menjaga perhatian dan konsentrasi. 

2. Membantu retensi dan daya ingat. 

3. Memperjelas struktur dan sistematika.. 

4. Meningkatkan relevansi arah pembicaraan. 

5. Memperpendek waktu dan usaha belajar. 

Karakteristik Media antara lain setiap media memiliki kekhasan, 

keunggulan dan kelemahan. Guna menilai suatu media dapat digunakan 

acuan : 

1. Praktis dan sederhana. 

2. Keluwesan (sesuai dengan nilai dan budaya setempat, sesuai 

keinginan pemakai). 

3. Jangkauan (dilihat dari jarak dan lingkup penerima: individual, 

klasikal, massal). 

4. Ketergantungan (guru, prasarana/saluran, kemampuan pemakai). 

5. Kendali belajar (guru, tujuan/isi media). 
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Media CET adalah media pembelajaran yang dianggap menarik dan 

menyenangkan sehingga dapat memotivasi dan membuat siswa tertarik 

untuk mempelajari kimia. Semua media inovatif dan menyenangkan yang 

sesuai untuk pembelajaran kimia dapat dianggap sebagai media CET. 

Contohnya adalah papan hooks, molymood, buku saku, TTS, pembelajaran 

berbantuan komputer dan sebagainya.  

Hasil penelusuran pustaka dari penelitian ini sesuai dengan berbagai 

penelitian yang telah dilakukan untuk mengangkat topik tentang 

pembelajaran dengan menggunakan media game interaktif antara lain:  

1. Indah Lestari (2007) diketahui bahwa pemanfaatan media CET pada 

pembelajaran dengan pendekatan CEP terbukti dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa, ditunjukkan dengan uji t yang dilakukan didapat 

hasil thitung sebesar 4,44 sedangkan harga t
(0.95)(80) 

sebesar 1,66, karena 

t
hitung 

> t
tabel 

maka dapat disimpulkan hasil belajar kelas eksperimen 

lebih baik daripada kelas kontrol. 

2. Puji Winarti (2009) diperoleh data pada perhitungan uji perbedaan dua 

rerata antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol dengan uji t satu 

pihak ujung kanan  diperoleh thit=4,40 dengan α = 5%, dk= (32+32-

2)=62, dan t(0,095)(62)= 2,00. Karena thit> t(0,095)(62) hal ini berarti ada 

perbedaan hasil belajar antar kelas eksperimen dengan kelas control 

dimana kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol.  

3. Khaerul Nurchiyan (2009) diperoleh data hasil perhitungan uji 

perbedaan dua rerata diketahui bahwa hasil belajar kelas ekaperimen 
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lebih baik daripada kelas control. Hal ini membuktikan bahwa 

pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dapat menjadi 

alternatif untuk meningkatkan hasil belajar termasuk game Make A 

Match ini. 

 

2.3. Tinjauan Tentang Make A Match 

Make A Match atau Mencari Pasangan (Lorna Curran, 1994) 

merupakan model pembelajaran yang dapat digunakan sebagai alternatif 

yang menyenangkan sehingga pembelajaran tidak terkesan monoton. Make 

A Match model pembelajaran yang menggunakan kartu sebagai media 

dimana kita harus mencari pasangan kartu yang kita pegang (soal dan 

jawaban).  

Berikut tampilan media yang digunakan dalam penelitian berikut: 

 

Gambar 2.1 Tampilan Media Game Make A Match 
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Gambar 2.2 Tampilan Media Penyampaian Materi 

 

2.4. Materi Subjek Redoks. 

Konsep reaksi redoks mengalami perkembangan sebagai berikut: 

2.4.1.  Konsep Klasik 

Konsep reaksi oksidasi dan reduksi senantiasa mengalami perkembangan 

seiring dengan kemajuan ilmu kimia. Pada awalnya, sekitar abad ke-18, 

konsep reaksi oksidasi dan reduksi didasarkan atas penggabungan unsur atau 

senyawa dengan oksigen membentuk oksida, dan pelepasan oksigen dari 

senyawa.  

        

     Oksidasi : reaksi pengikatan oksigen  

               Reduksi : reaksi pelepasan oksigen.   
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Contoh reaksi oksidasi: 

2Zn (s)  +  O2 (g) →  2ZnO (s) 

CH4 (g)  + 2O2 (g)  → CO2 (g) + H2O (g) 

Contoh reaksi reduksi: 

2CuO (s)  →  2Cu (s)  + O2 (g) 

2PbO2  (s)  → 2PbO (s) +  O2 (g)     

 

2.4.2. Konsep Elektron 

    Reaksi oksidasi dan reduksi ternyata bukan hanya melibatkan oksigen, 

melainkan juga melibatkan elektron. Memasuki abad ke-20, para ahli 

melihat suatu karakteristik mendasar dari reaksi oksidasi dan reduksi 

ditinjau dari ikatan kimianya, yaitu adanya serah terima elektron. Konsep ini 

dapat diterapkan pada reaksi-reaksi yang tidak melibatkan oksigen. 

     Oksidasi : pelepasan elektron. 

                 Reduksi : penerimaan elektron. 

Contoh: 

          Cu       → Cu2+ + 2e (oksidasi) 

          S + 2e → S=  (reduksi) 

         Cu + S → CuS  (redoks) 

Reaksi oksidasi dan reaksi reduksi selalu terjadi bersamaan. Oleh karena 

itu, reaksi oksidasi dan reaksi reduksi disebut juga reaksi oksidasi-reduksi 

atau reaksi redoks. 

2.4.3. Konsep Bilangan oksidasi 



19 

 

Reaksi redoks dapat pula ditinjau dari perubahan bilangan oksidasi atom 

atau unsur sebelum dan sesudah reaksi. 

Bilangan Oksidasi (biloks) 

Bilangan oksidasi adalah muatan yang dimiliki oleh atom jika elektron 

valensinya cenderung tertarik ke atom lain yang berikatan dengannya dan 

memiliki keelektronegatifan lebih besar. 

Aturan penentuan bilangan oksidasi sebagai berikut: 

1.  Unsur bebas mempunyai bilangan oksidasi = 0 (nol). 

 Contoh biloks H dan N berturut-turut dalam H2 dan N2= 0 

2. Bilangan oksidasi ion monoatom sama dengan  muatan ionnya. 

Contoh: 

a. Bilangan oksidasi ion Na +  sama dengan +1; 

b. Bilangan oksidasi ion Mg2+ sama dengan +2; 

c. Bilangan oksidasi ion Fe3+ sama dengan +3; 

d. Bilangan oksidasi ion Cl – sama dengan –1; 

e. Bilangan oksidasi ion S 2– sama dengan –2. 

3. Jumlah bilangan oksidasi semua atom dalam senyawa netral sama 

dengan 0 (nol). 

 Contoh: 

 Senyawa NaCl mempunyai muatan = 0. 

 Jumlah biloks Na + biloks Cl = (+1) + (–1) = 0. 

4. Jumlah bilangan oksidasi semua atom dalam ion poliatomik sama 

dengan muatan ionnya. 
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Contoh: 

Pada ion SO4
=, biloks S ditambah 4 kali biloks O = −2 

5. Bilangan oksidasi Fluor dalam senyawanya = –1. 

Contoh: 

Bilangan oksidasi F dalam NaF dan ClF3 sama dengan –1. 

6. Bilangan oksidasi oksigen (O) dalam senyawanya sama dengan −2, 

kecuali dalam senyawa biner fluorid dan peroksida. 

Contoh: 

a. Bilangan oksidasi O dalam H2O, CO2, dan SO2 = –2; 

b. Bilangan oksidasi O dalam peroksida, H2O2 dan Na2O2 = –1; 

c. Bilangan oksidasi O dalam senyawa fluorida, OF2 = +2. 

7. Bilangan oksidasi hidrogen (H) jika berikatan dengan non-logam = 

+1. Tetapi jika berikatan dengan logam alkali dan alkali tanah 

bilangan oksidasi H = –1. 

  Contoh: 

  Bilangan oksidasi H dalam HF dan H2O sama dengan +1 

  Bilangan oksidasi H dalam NaH dan CaH2 sama dengan –1. 

  8. Bilangan oksidasi logam golongan IA (alkali) dalam senyawanya sama 

dengan +1. 

  9. Bilangan oksidasi logam golongan IIA (alkali tanah) dalam 

senyawanya sama dengan +2. 

10.  Bilangan oksidasi logam transisi dalam senyawanya dapat lebih dari 

satu. 
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Contoh: 

Fe mempunyai bilangan oksidasi +2 dalam FeO dan +3 dalam Fe2O3, 

dll. 

Untuk memahami perubahan bilangan oksidasi dalam reaksi redoks, 

perhatikan contoh berikut:  

      biloks Fe berkurang 

      +2     +4 

+3          0 

   biloks C bertambah 

 

 Oksidasi : pertambahan bilangan oksidasi. 

 Reduksi : penurunan bilangan oksidasi. 

2.4.4. Oksidator dan reduktor 

Dikenal istilah oksidator dan reduktor, yaitu sebagai berikut:  

a. Zat yang mengalami reduksi disebut Oksidator 

b. Zat yang mengalami oksidasi disebut Reduktor 

Dalam konsep klasik, oksidator adalah zat yang melepaskan oksigen dan 

reduktor adalah zat yang menangkap oksigen. Dalam konsep bilangan 

oksidasi, oksidator adalah zat yang biloknya turun dan reduktor adalah zat 

yang biloknya naik. Dalam konsep elektron, oksidator adalah zat yang 

menangkap elektron dan reduktor adalah zat yang melepas elektron. 
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2.4. 5. Reaksi Autoredoks. 

Dalam suatu reaksi kimia, suatu unsur dapat bertindak sebagai pereduksi 

dan pengoksidasi sekaligus. Reaksi semacam itu disebut autoredoks 

(disproporsionasi). 

Contoh: 

Br mengalami oksidasi dan reduksi sekaligus dalam reaksi berikut: 

3Br2 + 6NaOH → 5NaBr + NaBrO3 + 3H2O 

 0             −1 +5 

 

2.5. Kerangka Berpikir 

Banyak cara untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif, 

dimana siswa dapat mengembangkan aktivitas dan kreativitas belajarnya 

secara optimal sesuai dengn kemampuannya masing-masing. Di antaranya 

adalah penyediaan lingkungan belajar yang kondusif, dengan metode dan 

media yang bervariasi sehingga memungkinkan siswa untuk belajar dengan 

tenang dan menyenangkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa aktivitas dan 

kreativitas siswa dalam belajar sangat begantung pada kreativitas guru 

dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. 

Materi pengajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa 

ditemui pada materi konkrit yang tidak jauh dari konteks lingkungan tempat 

belajar dan tempat tinggal. Pada kenyataannya mata pelajaran kimia di SMA 

sering dianggap siswa sebagai salah satu mata pelajaran yang sulit, sehingga 

dibutuhkan kreativitas untuk menyampaikan materi kimia agar kesan sulit 
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tersebut hilang. Salah satunya yaitu dengan membuat media yang 

menyenangkan untuk siswa, antara lain dengan memanfaatkan model 

pembelajaran Make A Match dengan membuatnya sebagai permainan 

multimedia untuk meningkatkan aktivitas dan pemahaman siswa tentang 

materi kimia yang diajarkan 

 

2.6. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka berfikir di atas, maka hipotesis yang diambil 

dalam penelitian ini adalah “Penggunaan Game Make A Match berbasis 

Chemo-Edutainment (CET) dapat mempermudah penguasaan konsep 

Redoks pada siswa SMA kelas X semester II. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Penentuan Objek Penelitian 

3.1.1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X semester II SMA 

Negeri 1 Wiradesa tahun ajaran 2009/2010 yang terdiri dari 8 kelas. 

Pembagian serta banyaknya siswa dapat dilihat pada tabel berikut: 

 Tabel 3.1. Banyaknya siswa kelas X di SMA Negeri 1 Wiradesa 

No. Kelas Banyaknya siswa 
1 X-1 44 
2 X-2 41 
3 X-3 37 
4 X-4 44 
5 X-5 42 
6 X-6 40 
7 X-7 37 
8 X-8 44 
 

3.1.2. Sampel dan teknik sampling 

Sebelum pengambilan sampel, dilakukan uji homogenitas yang 

bertujuan untuk mengetahui kehomogenan siswa yang digunakan sebagai 

subjek penelitian. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah 

teknik cluster random sampling karena pengambilan anggota sampel di dalam 

populasi ini dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata. Hal ini 

dilakukan dengan dasar bahwa : 
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1. Kedua kelas diisi oleh siswa yang mendapat materi dengan kurikulum 

yang sama,  

2. Siswa dalam kelas tersebut duduk pada tingkat kelas yang sama,  

3. Pembagian kelas tidak berdasarkan ranking/peringkat. 

4. Semua kelas berdistribusi normal dan homogen  

 

3.2. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Variabel bebas / variable independent. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran kimia 

yang digunakan dimana variasi yang digunakan yaitu pembelajaran kimia 

dengan game Make A Match berbasis Chemo-Edutainment (CET) dan 

pembelajaran dengan metode ceramah (simbol X). 

2. Variabel terikat / variabel dependent.  

Variable terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar kimia materi 

redoks siswa SMA kelas X semester genap SMA Negeri 1 Wiradesa 

(simbol Y). 

 

3.3. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian Quasi experiment. Pada kuasi 

eksperimen ini subjek tidak dikelompokkan secara acak tetapi peneliti 

menerima keadaan subjek seadanya. Hal ini dikarenakan pihak sekolah,  

tempat diadakan penelitian, tidak mengijinkan siswa yang telah 
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dikelompokkan dalam kelas-kelas diacak kembali untuk dikelompokkan ulang 

berdasarkan kebutuhan sampel dalam penelitian. 

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Pretes-Postest Control Group Design yaitu penelitian dengan melihat 

perbedaan pre test maupun post test antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol., yang dapat digambarkan pada Tabel 2 berikut ini: 

Tabel 3.2. Rancangan penelitian 

kelompok Pretes perlakuan pengukuran 

I T1 X T2 

II T1 Y T2 

 

Keterangan:  I : Kelas X-3 sebagai kelas eksperimen 

II : Kelas X-5 sebagai kelas kontrol. 

X    : pembelajaran dengan game Make A Match 

Y  : pembelajaran konvensional 

T1  : pretes sebelum pelajaran diberikan 

T2 : postes belajar kimia pokok bahasan redoks 

Langkah – langkah penelitian ini meliputi:  

(1) Menyusun rancangan media. (2) Membuat perangkat game make a match. 

(3)Uji coba perangkat tes. (4) Analisis uji coba perangkat tes. (5) Memilih butir 

soal yang akan digunakan untuk mengukur hasil belajar. (6) Melakukan 

Penelitian. (7) Melakukan pengukuran hasil belajar siswa. (8) Melakukan analisis 

data. (9) Membuat simpulan. 
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Dalam penelitian ini kelas eksperimen diberi pembelajaran game make a 

match dengan bantuan komputer, sedangkan kelas kontrol diberi pembelajaran 

dengan metode konvensional / ceramah dan tanya jawab. Penelitian dilakukan 

selama 4 pertemuan. Setelah penelitian dilakukan akan diperoleh data hasil belajar 

kemudian data dianalisis dengan statistik yang sesuai. 

 

3.4. Prosedur Penelitian 

3.4.1 Persiapan penelitian 

 Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan adalah: 

a. Melaksanakan observasi awal melalui wawancara dengan guru untuk 

mendapatkan data awal siswa berupa nama siswa serta nilai ulangan 

harian I, data sekolah dan proses PBM yang dilakukan guru. 

b. Mempersiapkan alat instrumen yang digunakan dalam penelitian, 

meliputi: silabus, RP, media yang digunakan dan alat-alat evaluasi 

berupa soal tes hasil belajar. 

c. Melakukan uji normalitas, homogenitas dan uji perbedaan rata-rata 

populasi dari data awal yang telah di dapat. 

d. Melaksanakan tes uji coba soal sebagai alat ukur hasil belajar siswa 

di luar sampel penelitian 

e.  Menganalisis hasil uji coba soal. 

3.4.2 Pelaksanaan 

a. Memberikan pre test untuk mengetahui kemampuan awal siswa. 
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b. Melaksanakan proses pembelajaran konsep redoks berdasarkan RPP 

yang telah dipersiapkan. 

c. Memberikan evaluasi (post tes) untuk mengetahui tingkat 

pemahaman siswa terhadap materi yang telah diberikan. 

d. Mengevaluasi hasil belajar siswa. 

e. Analisis data dan penyusunan laporan 

1). Menganalisis data hasil belajar. 

 

2). Membuat kesimpulan dari hasil analisis data yang diperoleh 

3). Membuat laporan berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan 

 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

3.5.1. Metode dokumentasi 

Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk 

mendapatkan data nama siswa serta nilai ulangan harian I semester 

genap tahun ajaran 2009/2010 yang telah diperoleh siswa yang 

kemudian akan ditentukan normalitas, homogenitas, dan kesamaan 

rerata dari sampel yang akan diteliti. 

3.5.2. Metode tes 

Metode tes digunakan untuk mendapatkan data hasil belajar siswa 

yang diajar menggunakan game Make A Match berbasis Chemo-

Edutainment (CET) dan siswa yang diajar dengan metode ceramah 

untuk materi kimia redoks baik dari pretes maupun dari postest. Pre 
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test bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal siswa sedangkan 

post test bertujuan mengetuhui hasil belajar kognitif setelah perlakuan. 

Perangkat tes yang digunakan adalah tes pilihan ganda dengan 5 

pilihan. 

3.5.3. Metode Observasi 

Observasi digunakan untuk mengukur aspek psikomotorik dan afektif 

siswa. Observasi dilakukan setiap kegiatan praktikum dan 

pembelajaran. 

 

 

3.5.4. Metode Angket atau Kuesioner 

Kuesioner dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui respon 

siswa terhadap penggunaan game make a match berbasis CET dalam 

pembelajaran kimia. 

 

3.6. Metode Analisis Data 

3.6.1. Analisis Instrumen Penelitian 

Setelah diberi perlakuan pembelajaran, siswa selanjutnya diuji untuk 

mengetahui hasil belajar yang didapatkan dengan tes tertulis. Bentuk 

tes yang dipilih adalah pilihan ganda. Instrumen ini perlu 

distandardisasi terlebih dahulu, baik dari sisi validitas maupun 

reliabilitasnya. Untuk bentuk tes, standardisasi dilakukan dengan 
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mengukur validitas, daya pembeda, tingkat kesukaran, dan reliabilitas 

tes. 

3.6.1.1.Validitas 

Validitas berhubungan dengan ketepatan alat penelitian 

terhadap aspek yang dinilai sehingga benar – benar mampu 

menilai apa yang seharusnya dinilai. Untuk mengetahui tes 

sudah memiliki validitas atau belum, dapat dilakukan 

penelusuran dari dua segi, yaitu dari segi isi (validitas isi) dan 

segi konstruksi (validitas butir). Validitas tes diukur dengan 

validitas butir soal. Untuk menghitung validitas butir soal 

digunakan rumus Korelasi point biserial yaitu sebagai berikut: 

q
p 

S
MM

 r
t

tp
pbis

−
=  

 Keterangan :  

 r bis  = koefesien korelasi biserial 

 Mp  = rerata skor siswa yang menjawab benar 

 Mt  = rerata skor seluruh siswa 

 St  = standar deviasi total 

 p   = proporsi siswa yang menjawab benar 

 q  = proporsi siswa yang menjawab salah 

Kriteria : jika rhit > rtabel, maka butir soal valid, dk = (n-2) dan n 

adalah jumlah siswa (Sudjana, 1996: 377). Koefisien korelasi 

yang diperoleh dengan rumus tersebut dibandingkan dengan n 
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siswa pada taraf signifikasi 5%. Item-item yang mempunyai 

koefisien korelasi lebih besar dari r tabel termasuk item yang 

valid. Item yang kurang dari r tabel termasuk item yang tidak 

valid. Item yang tidak valid perlu direvisi atau tidak digunakan 

(Arikunto, 2002). 

 

3.6.1.2.Daya Pembeda 

Langkah-langkah yang digunakan untuk menghitung daya 

pembeda soal adalah sebagai berikut : 

a. Merangking skor hasil tes uji coba, yaitu mengurutkan skor 

hasil tes siswa mulai dari skor tertinggi hingga skor 

terendah. 

b. Mengelompokkan seluruh peserta tes menjadi dua 

kelompok yaitu kelompok atas dan kelompok bawah.. 

Adapun rumus untuk menentukan daya pembeda adalah : 

A

BA

JS
JBJB  DP −

=  

Keterangan : 

DP  = Daya pembeda 

JBA = Jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok 

atas 

JBB = Jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok 

bawah 
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JSA  = Jumlah siswa pada kelompok atas 

Kriteria soal – soal yang dapat dipakai sebagai instrumen 

berdasarkan daya pembeda diklasifikasikan sebagai berikut : 

DP≤0   daya pembeda sangat jelek 

0,00<DP≤0,20  daya pembeda jelek 

0,20<DP≤0,40  daya pembeda cukup 

0,40<DP≤0,70  daya pembeda baik 

0,70<DP≤1,00  daya pembeda sangat baik 

(Arikunto, 2002 : 218-219) 

Bila DP negatif, semua tidak baik, jadi butir soal yang 

mempunyai DP negatif harus dibuang (Suherman Erman, 1990: 

23).  

 

3.6.1.3.Indeks kesukaran 

Untuk memperoleh kualitas soal yang baik, di samping 

memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas, perlu juga 

dianalisis tingkat kesukarannya. Indeks  kesukaran dianalisis 

dengan rumus : 

BA

BA

JSJS
JBJB IK 

+
+

=  

Keterangan : 

IK  = Indeks Kesukaran 

JBA = Jumlah yang benar pada butir soal kelompok atas 
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JBB = Jumlah yang benar pada butir soal kelompok  

  bawah 

JSA  = jumlah siswa pada kelompok atas 

JSB  = jumlah siswa pada kelompok bawah 

Adapun kriteria yang dapat digunakan untuk menunjukkan 

indeks  kesukaran soal adalah : 

IK=0,00  soal terlalu sukar 

0,00<IK≤0,30 soal sukar 

0,30<IK≤0,70 soal sedang 

0,70<IK<1,00 soal mudah 

IK=1,00  soal terlalu mudah 

(Arikunto, 2002 : 210) 

3.6.1.4. Reliabilitas 

Suatu tes dikatakan mempunyai reliabilitas yang tinggi apabila 

memberikan hasil yang relatif tetap bila digunakan pada 

kesempatan lain. Reliabilitas dalam penelitian ini 

menggunakan rumus Kuder Richardson yaitu KR-21 yang 

dinyatakan dengan rumus : 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

Vtk 
M)-M(k -1 

1-k
k  r11  

Keterangan : 

r11  = reliabilitas tes secara keseluruhan 

Vt  = 2
tS  = varians skor total 
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M  = 
N

Y∑  = rerata skor total 

k  = jumlah butir soal    

(Arikunto,2002:164) 

Selanjutnya  r11 dikonsultasikan dengan r tabel product moment. 

Jika harga r11 > r tabel dengan taraf signifikan 5% maka instrumen 

reliable.  

3.6.2. Analisis tahap awal 

Analisis tahap awal merupakan langkah untuk mengetahui bahwa 

antara populasi dan sampel tidak berbeda secara signifikan. Analisis 

tahap awal dalam penelitian ini menggunakan perhitungan normalitas, 

homogenitas dan uji kesamaan rerata. 

 

3.6.2.1.Uji Normalitas Populasi 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data 

populasi yang dihasilkan berdistribusi normal atau tidak. Jika 

data yang dihasilkan berdistribusi normal maka statistik yang 

diterapkan yaitu statistik parametrik. Apabila data yang 

dihasilkan tidak normal maka statistik yang digunakan yaitu 

statistik nonparametrik. 

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

chi kuadrat dengan persamaan sebagai berikut :  

 
( )∑

=

−
=

k

i i

ii

E
EO

1

2
2χ  
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Keterangan : 
2χ   = chi kuadrat 

iO   = frekuensi yang diperoleh berdasarkan data 

iE   = frekuensi yang diharapkan   

(Sudjana, 2002 : 273)  

Menurut Sudjana (2002 : 273), 2χ  hasil perhitungan 

dikonsultasikan dengan 2χ  harga kritik tabel dk = (k-3) 

dengan taraf signifikansi α = 5%. Kriteria pengujian adalah : 

apabila dari perhitungan ternyata harga 2χ  lebih kecil dari 

harga kritik 2χ  pada tabel yang sesuai dengan taraf 

siginifikansi maka data yang dihasilkan berdistribusi normal 

(tidak ada perbedaan yang meyakinkan antara iO  dan iE ). 

Akan tetapi apabila dari perhitungan 2χ  sama atau lebih besar 

dari harga 2χ  tabel maka data yang kita peroleh tidak 

berdistribusikan normal (ada perbedaan yang meyakinkan 

antara iO  dan iE ). Dengan kata lain, data nilai hasil belajar 

berdistribusikan normal, jika  2χ hitung  < 2χ  tabel. 

3.6.2.2.Uji Homogenitas Populasi 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui sampel dalam 

penelitian homogen atau tidak. Teknik yang digunakan adalah :  

( ) ( ){ }∑ −−= 22 log110ln ii SnBχ  

( ) ( )∑ −= 1log 22
inSB  
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( )
( )∑

∑
−

−
=

1
1 2

2

i

ii

n
Sn

S
 

Keterangan : 
2χ   = harga konsultasi homogenitas sampel 

S2  = variansi gabungan dari semua sampel  

(Sudjana, 2002 : 236) 

Ketentuan : jika tabelhitung
22 χχ < , dk = (k-1) dengan %5=α  

maka populasi homogen. 

3.6.2.3.Uji kesamaan rerata Populasi 

Kesamaan rerata populasi diuji dengan rumus analsis varians. 

Rumus yang digunakan adalah : 

1. Jumlah kuadrat rerata (Ry) 

( )
n
X

Ry
2∑=  

 

2. Jumlah kuadrat antar kelompok (Ay) 

( )
Ry

n
X

Ay
i

i −= ∑ 2

 

3. Jumlah kuadrat total (JK tot) 

== ∑ 2YtotJK  Jumlah kuadrat dari semua nilai 

pengamatan 

4. Jumlah kuadrat dalam (Dy) 

Dy = JK tot – Ry – Ay  

Tabel 3.3. Tabel ringkasan Anava 
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No 
Sumber 

Variasi 
dk JK KT F 

1 Rerata 1 RY k = RY : 1 

D
A  

2 
Antar 

Kelompok
k-1 AY A = AY : (k-1) 

3 
Dalam 

Kelompok
Σ(ni - 1) DY D = DY: (Σ(ni-1)) 

4 Total Σni ΣX2     

Dengan kriteria pengujian, jika ( )( )knkFFhit −−−< ,11 α  maka data 

populasi tidak ada perbedaan rerata. 

 

3.6.3. Analisis tahap akhir 

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu data hasil belajar (pretes dan 

postest), baik kelas eksperimen maupun kontrol dianalisis. Analisis 

tahap akhir kuantitatif yang digunakan adalah uji normalitas, uji 

homogenitas, uji kesamaan dua varians, uji perbedaan dua rerata dan 

uji hipotesis yang terdiri dari uji ketuntasan belajar, uji estimasi rerata, 

dan uji peningkatan hasil belajar. 

3.6.3.1.Uji Normalitas Sampel 

Uji normalitas data dilakukan pada semua data yang diperoleh 

baik data awal (pretes) maupun data akhir (postest) untuk 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Tehnik yang 

dipergunakan untuk menguji kenormalan adalah teknik chi 

kuadrat. 
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( )∑

=

−
=

k

i i

ii

E
EO

1

2
2χ   (Sudjana, 2002 : 273)  

3.6.3.2.Uji Homogenitas Sampel (Uji Kesamaan Dua Varians) 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui sampel dalam 

penelitian homogen atau tidak. Uji homogenitas dilakukan pada 

data awal (pretes) maupun data akhir (postest) antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Teknik yang digunakan adalah : 

 terkecilVarians
  terbesarVarians  F =   (Sudjana, 2002 : 250) 

Kriteria pengujian :
( )1,1

2
1

21 −−
>

nn
FF

α
 dengan %5=α , (n1 – 1) 

untuk dk pembilang, (n2 – 1) untuk dk penyebut. Kriteria inilah 

yang akan menentukan kedua kelas mempunyai varians 

sama/data homogen atau tidak. 

3.6.3.3.Uji Perbedaan dua rerata 

Tujuan uji perbedaan dua rerata adalah untuk mengetahui 

perbedaan rerata hasil belajar siswa kelompok eksperimen 

dengan kelompok kontrol. Rumus yang digunakan adalah : 

21 n
1

n
1 s

xx t 21

+

−
=  

 

( ) ( )
2nn

1n1n  s
21

2
22

2
11

−+
−+−

=
ss

 

keterangan : 
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1x   = nilai rerata kelas eksperimen 

2x   = nilai rerata kelas kontrol 

n1  = banyaknya subyek kelas eksperimen 

n2  = banyaknya subyek kelas kontrol 

s  = simpangan baku    

(Sudjana, 2002 : 239) 

Nilai t hitung dikonsultasikan dengan nilai t tabel dengan 

dk=(n1+n2-2) dengan taraf signifikansi 5%. Jika t hitung > t 

tabel maka data dikatakan memiliki perbedaan yang signifikan 

pada taraf signifikansi tersebut. Setelah data diolah dengan 

rumus uji t kemudian ditentukan hipotesis nol (Ho) ditolak atau 

diterima. Dengan menggunakan taraf signifikansi 5%, jika t 

hitung lebih besar atau sama dengan t tabel maka hipotesis nol 

(Ho) ditolak dan sebaliknya jika t hitung lebih kecil dari t tabel 

maka hipotesis nol (Ho) diterima. 

3.6.3.4.Uji ketuntasan belajar 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah siswa mengalami 

ketuntasan belajar. Hipotesis yang diujikan adalah 

Ho  : µ1< 65 

H1  : µ2> 65 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 

n
s

xt 0μ−=  
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Keterangan : 

x   = nilai rerata hasil belajar 

µ0  = batas ketuntasan 

s  = standar deviasi 

n  = jumlah populasi  (Sudjana, 2002:227) 

Kriteria pengujian adalah Ho ditolak jika t hit > t(1-α)(n-1), berarti 

terjadi ketuntasan hasil belajar. Dengan derajat kebebasan dk = 

(n-1) dan taraf signifikan α = 5 %. 

3.6.3.5.Uji peningkatan hasil belajar 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah ada peningkatan 

hasil belajar siswa setelah diberi perlakuan. Rumus yang 

digunakan adalah : 

n
s
B t 

B
=

 

Keterangan : 

B  = nilai rerata dari selisih data awal dengan data 

akhir 

 

SB   = simpangan baku 

n  = banyaknya subyek     

(Sudjana, 2002 : 242) 
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3.6.3.6. Uji Korelasi 

Teknik yang digunakan disini adalah korelasi biserial. Teknik 

korelasi biserial digunakan untuk menentukan hubungan 

antara variabel bebas dengan variabel terikat dimana variabel 

bebasnya dikotomi sedangkan variabel terikatnya kontinyu. 

Rumus yang digunakan adalah: 

y
b Su

qpYY
r

⋅
⋅−

=
)( 21  

Keterangan: 

Rb = koefisien korelasi biserial 

1Y  = rerata variabel Y pada kategori pertama 

2Y  = rerata variabel Y pada kategori kedua 

p = proporsi pengamatan yang ada dalam kategori pertama 

q = proporsi pengamatan yang ada dalam kategori kedua = 1- p 

 u  = tinggi ordinat kurva normal baku pada titik z yang memotong  

bagian luas normal baku menjadi bagian p dan q. 

Sy = simpangan baku untuk semua nilai Y (Sudjana, 2002 : 390). 

Untuk pengujian signifikasi koefisien korelasi, digunakan uji t dengan 

hipotesis sebagai berikut: 

H0 :  Penggunaan Game Make a match berbasis CET dalam pembelajaran 

kimia pada pokok materi redoks tidak mempengaruhi hasil belajar 

kimia siswa. 
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 H1 :  Penggunaan Game make a match berbasis CET dalam pembelajaran 

kimia pada pokok materi redoks dapat mempengaruhi hasil belajar 

kimia siswa. 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

21

2

b

b

r

nr
t

−

−
= , dengan: 

rb = koefisien korelasi 

n = jumlah siswa 

Kriteria pengujian: H0 ditolak jika thitung > ttabel dengan α = 5% dan 

dk= n-2. (Sugiyono, 2005: 216). 

3.6.3.7. Korelasi determinasi 

Koefisien determinasi disebut koefisien penentu karena varian yang 

terjadi pada variabel terikat dapat dijelaskan melalui varian yang 

terjadi pada variabel bebas. Harga koefisien determinasi adalah r2, 

sehingga pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat 

diketahui sebesar 100 r2 % (Sugiyono 2005: 216) 

3.6.4. Analisis Data Aspek Afektif dan Psikomotorik 

Data hasil belajar aspek afektif dan psikomotorik diperoleh dengan 

cara observasi. Analisis yang dilakukan adalah analisis deskriptif yang 

bertujuan untuk mengetahui nilai afektif  maupun nilai psikomotorik 

baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol. 

Rumus yang digunakan adalah: 

%100% ×=
N
nNP  
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Keterangan: 

NP% = persentase nilai siswa yang diperoleh 

n    = jumlah skor yang diperoleh 

N = jumlah skor maksimal 

Tabel 3.4.  kriteria rerata nilai afektif dan psikomotorik 

No. Rata-rata nilai 
kelas 

Kriteria 

1 x  ≥ 80 Sangat baik 
2 60 ≤ x < 80 Baik 
3 40 ≤ x < 60 Cukup 
4 20 ≤ x < 40 Jelek 
5 x < 20 Cukup jelek 

 

Selain itu tiap aspek dari hasil belajar afektif dan psikomotorik kelas 

eksperimen dam kelas kontrol dianalisis untuk mengetahui rerata nilai 

tiap aspek dalam satu kelas. Adapun rumus yang digunakan adalah: 

Rerata nilai tiap aspek  = (Jumlah nilai / Jumlah responden) 

Tiap aspek dalam penilaian afektif dan psikomotorik dapat 

dikategorikan dalam tabel berikut: 

Tabel 3.5. Tabel kriteria rerata tiap aspek afektif dan psikomotorik 
 

No Rata-rata Nilai kelas 
1 4-5 Sangat tinggi 
2 3-3,9 Tinggi 
3 2-2,9 Sedang 
4 1-1,9 Rendah 
5 ≤ 0,9 Sangat rendah 

 

3.6.5. Analisis Angket 

Angket dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana  

respon atau penerimaan siswa terhadap pembelajaran dengan game 
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make a match berbasis CET. Analisis yang dilakukan adalah analisis 

deskriptif dengan menggunakan skala Likert, yaitu disusun dalam 

bentuk suatu pernyataan dan diikuti oleh beberapa respons yang 

menunjukkan tingkatan (Arikunto, 2006: 180).  

Jawaban terhadap masing-masing pertanyaan dinyatakan dalam 4 

kategori, yaitu SS (sangat setuju), S (setuju), TS (tidak setuju) dan STS 

(sangat tidak setuju). Bobot untuk kategori SS (sangat setuju) = 4; S 

(setuju) = 3; TS (tidak setuju) = 2; dan STS (sangat tidak setuju) = 1. 

Perhitungan dengan mengguanakan persentase (%) masing-masing 

tanggapan. 

Rumus yang digunakan adalah:        

                          
%100% ×=

N
nNP

                           
 

Keterangan: 

NP% = persentase nilai siswa yang diperoleh 

n  = jumlah skor yang diperoleh 

N  = jumlah skor maksimal 

Tabel 3.6.  kriteria rerata nilai respon siswa  
No. Rata-rata nilai 

kelas 
Kriteria 

1 x  ≥ 80 Sangat tinggi 
2 60 ≤ x < 80 Tinggi 
3 40 ≤ x < 60 Cukup 
4 20 ≤ x < 40 Jelek 
5 x < 20 Cukup jelek 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

Berdasarkan pengumpulan data dan penelitian yang telah dilakukan di 

SMA Negeri 1 Wiradesa pada pelajaran kimia materi redoks pada kelas X 

semester genap diperoleh hasil sebagai berikut. 

4.1.1. Analisis Uji Coba Instrumen 

4.1.1.1. Validitas 

Hasil perhitungan validitas instrumen soal dapat disajikan pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 4.1. Perhitungan Validitas Instrumen Soal 
 

No Nomor Soal Jumlah Kategori 
1. 1, 2, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 

21, 23, 24, 26, 27, 29, 32, 34, 36, 
37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 
48, 49, 50. 
 

32 Valid 

2. 3, 4, 6, 7, 9, 14, 18, 19, 20, 22, 25, 
28, 30, 31, 33, 35, 38, 45. 18 Tidak 

Valid 
 

4.1.1.2. Daya Pembeda 

Hasil perhitungan daya pembeda soal dapat disajikan pada tabel 

berikut ini: 
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  Tabel 4.2. Perhitungan Daya Pembeda Soal 
 

No Nomor Soal Jumlah Kategori 
1. 5, 8, 13, 17, 23, 24, 34, 49, 50 9 Baik 
2. 1, 2, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 21, 

26, 27, 29, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 46, 47, 48. 

27 Cukup 

3. 4, 9, 14, 19, 20, 28, 30, 32, 33, 35, 45 11 Jelek 
4. 3, 22, 25 3 Sangat Jelek 

 

4.1.1.3. Indeks Kesukaran 

Hasil perhitungan indeks kesukaran soal dapat disajikan pada tabel 

berikut ini: 

Tabel  4.3. Perhitungan Indeks Kesukaran 
 

No Nomor Soal Jumlah Kategori 
1. 1, 4, 7, 9, 15, 19, 39, 42, 44, 46, 47 11 Mudah 
2. 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 

22, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 33, 34, 36, 
37, 38, 40, 41, 43, 45, 48, 49, 50 

30 Sedang 

3. 2, 14, 20, 21, 27, 29, 30, 31, 35 9 Sukar 

 

4.1.1.4. Reliabilitas 

Berdasarkan hasil perhitungan reliabilitas untuk item soal yang valid 

diperoleh harga r hitung sebesar 0,979. Jika n=42 diperoleh r tabel 

sebesar 0,312. Oleh karena, r hitung (0, 979) > r tabel (0,312), maka 

instrument dalam penelitian ini sudah reliabel. 

4.1.2. Analisis Data Awal 

4.1.2.1. Uji normalitas populasi 

Untuk mengetahui apakah data populasi yang dihasilkan berdistribusi 

normal atau tidak, diuji normalitasnya dengan uji Chi-kuadrat. Suatu populasi 
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dikatakan normal jika tabelhitung
22 χχ < . Dari daftar Chi-kuadrat dengan 

%5=α  dan dk = 3 diperoleh tabel
2χ  = 7.81. Hasil perhitungan uji normalitas 

populasi dapat dilihat pada Tabel 4.4berikut ini: 

Tabel 4.4. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Normalitas populasi 
 

No. Kelas Dk X2 
hitung X2 

tabel Kriteria 
1 X-1 

3 

1.4215 

7.81 Normal 

2 X-2 7.3348 
3 X-3 2.9586 
4 X-4 5.1775 
5 X-5 2.6777 
6 X-6 1.8545 
7 X-7 6.5594 
8 X-8 7.0087 

 

Dengan demikian tabelhitung
22 χχ < , sehingga populasi dinyatakan 

berdistribusi normal (perhitungan dapat dilihat pada lampiran 19 sampai 

lampiran 26). 

4.1.2.2. Uji homogenitas 

Uji homogenitas populasi dilakukan dengan menggunakan uji 2χ , 

diperoleh hitung
2χ  = 10,737 dan untuk %5=α  dengan dk = (k-1) = (8-1) = 7 

diperoleh tabel
2χ  = 14,07. Karena tabelhitung

22 χχ <  maka populasi mempunyai 

varians sama/homogen (perhitungan dapat dilihat pada lampiran 27). 

4.1.2.3. Uji kesamaan rerata  

Uji kesamaan rerata dilakukan dengan menggunakan uji F (lihat lampiran 

28). Dari hasil perhitungan diperoleh Fhitung = 1,4294 dengan kriteria Ho 

diterima apabila ( )knkhitung FF −−< ,1α  dimana diperoleh Ftabel = 2,0381. Karena 
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F hitung < F tabel maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan keadaan 

awal dari kedelapan kelas anggota populasi tersebut. 

4.1.3. Analisis Data Akhir 

Data yang digunakan diperoleh dari data hasil belajar baik pretes 

maupun postest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol (lihat lampiran 29).  

4.1.3.1. Uji normalitas 

Uji normalitas data dilakukan pada semua data yang diperoleh baik data 

awal (pretes) maupun data akhir (postest) untuk kelas eksperimen dan kelas 

kontrol, maka dilakukan uji normalitas dengan uji Chi-kuadrat. Suatu 

sampel dikatakan normal jika tabelhitung
22 χχ < . Dari hasil perhitungan uji 

normalitas nilai pretes untuk kelas eksperimen diperoleh hitung
2χ  = 5.8387, 

sedangkan untuk kelas kontrol diperoleh hitung
2χ  = 6,5796. Sedang hasil 

perhitungan uji normalitas nilai postest untuk kelas eksperimen diperoleh 

hitung
2χ  = 6,1976, sedangkan untuk kelas kontrol diperoleh hitung

2χ  = 

6,1922. Dari daftar Chi-kuadrat dengan %5=α  dan dk = 3 diperoleh tabel
2χ  

= 7.81. Dengan demikian tabelhitung
22 χχ < , sehingga nilai pretes dan postest 

dari kedua kelas dinyatakan berdistribusi normal (perhitungan dapat dilihat 

pada lampiran 30 sampai lampiran 33). 

4.1.3.2. Uji homogenitas (uji kesamaan dua varians) 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah kedua sampel 

mempunyai varians yang sama atau tidak, baik dari nilai pretes maupun nilai 
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postest yang dihasilkan serta untuk menentukan rumus t yang akan digunakan 

untuk menghitung perbedaan rerata hasil belajar.  

Hasil uji kesamaan dua varians data post test dapat dilihat pada Tabel 4.5 

berikut ini. 

Tabel 4.5. Hasil Perhitungan Uji Kesamaan Dua Varians Nilai Post Test 
 
No Kelompok Varians F hitung F

tabel 
Kriteria 

1 Eksperimen    74,67 1.6254 1,91 Tidak berbeda 
secara signifikan 2 Kontrol 121,36 

Dari tabel distribusi F dengan %5=α  dan dk pembilang = 41 serta dk 

penyebut = 36, diperoleh Ftabel = 1,91. Karena Fhitung < Ftabel, maka Ho diterima 

yang berarti kedua kelas homogen/mempunyai varians sama (perhitungan 

secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 34 dan 36). 

4.1.3.3. Uji perbedaan dua rerata: Uji pihak kanan 

Untuk menguji perbedaan dua rerata antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol digunakan uji t satu pihak yaitu uji pihak kanan. Hal ini dikarenakan 

pada uji kesamaan dua varians ternyata didapatkan hasil bahwa kedua kelas 

memiliki variansi yang sama. Dari perhitungan diperoleh rerata hasil belajar 

dari nilai postest untuk kelas eksperimen 1x  = 74,33 dan rerata kelas kontrol 

2x = 67,95 dengan n1 = 37 dan n2 = 42 diperoleh thitung = 2,837. Dengan 

%5=α  dan dk = 37 + 42 – 2 = 77, diperoleh ttabel = 1,66. Karena thitung > ttabel, 

maka Ho ditolak berarti rerata hasil belajar siswa kelas eksperimen yang lebih 

baik daripada kelas kontrol yang menggunakan metode ceramah. (perhitungan 

secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 37). 
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4.1.3.4. Uji ketuntasan belajar 

 

  Gambar 4.1. grafik ketuntasan belajar 

Hasil perhitungan uji ketuntasan belajar kelas eksperimen diperoleh thitung 

= 6,57 dengan kriteria uji pihak kiri, untuk %5=α  dan dk = n – 1 = 37 – 1 = 

36 diperoleh t(0,95)(36) = 1,69. Karena thitung > t(1-α)(n-1) maka dapat disimpulkan 

bahwa rerata hasil belajar kelas eksperimen > 65 atau dapat dinyatakan telah 

mencapai ketuntasan belajar. Hal ini didukung pula persentase belajar klasikal 

pada kelas eksperimen lebih dari 85% sehingga dikatakan telah mencapai 

ketuntasan belajar klasikal. Sedangkan untuk kelas kontrol diperoleh bahwa 

thitung = 1,74 dengan kriteria uji pihak kiri untuk %5=α  dan dk = n – 1 = 42 – 

1 = 41 diperoleh t(0,95)(41) = 1,68. Karena thitung > t(1-α)(n-1) maka dapat 

disimpulkan bahwa rerata hasil belajar kelas kontrol > 65 atau dapat 

dinyatakan telah mencapai ketuntasan belajar tetapi persentase ketuntasan 

belajar klasikal dari kelas kontrol kurang dari 85% sehingga dikatakan belum 

mencapai ketuntasan belajar klasikal.  (perhitungan secara lengkap dapat 

dilihat pada lampiran 38 dan 39). 

kontrol 
KELAS 

NILAI /  
SKOR 

86,49% 

13,51% 

74,33 70,27% 
67,95 

29,73% 
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4.1.3.5. Uji peningkatan hasil belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil perhitungan diperoleh thitung =  7,36 dengan kriteria uji pihak 

kanan, untuk %5=α  dan dk = n – 1 = 37 – 1 = 36 diperoleh t(0,95)(36) = 1,69. 

Karena thitung > t(1-α)(n-1) maka dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan hasil 

belajar yang signifikan hal ini menunjukkan bahwa dengan penggunaan game 

make a match berbasis Chemo-Edutainment (CET) dapat meningkatkan hasil 

belajar. Sedangkan hasil perhitungan pada kelas kontrol diperoleh thitung (1,99) 

< t(0,95)(41) = 1,68. Karena t berada pada daerah penolakan Ho, maka dapat 

disimpulkan bahwa ada peningkatan hasil belajar yang signifikan. 

(perhitungan secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 42 dan 43). 

4.1.3.6.  Uji Korelasi 

Uji ini digunakan untuk mengetahui adanya hubungan antara kegiatan 

belajar menggunakan game make a match berbasis CET dengan hasil belajar 

kimia siswa. Rumus yang digunakan adalah korelasi biserial yaitu sebagai 

berikut: 

kontrol 

NILAI / 
SKOR 

KELAS 

64,00 

74,33 

10,33 

64,64 
67,95 

3,31 
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( )
y

b uS
pqYYr 21 −=

 

                            

(Sudjana, 2002: 390)      

Harga br  yang diperoleh diintepretasikan pada Tabel 4.6 mengenai nilai r.. 

Tabel 4.6 Intepretasi Nilai r 
 

No. Besarnya nilai r Intepretasi 
1 
2 
3 
4 
5 

0,800-1,00 
0,600-0,800 
0,400-0,600 
0,200-0,400 
0,000-0,200 

Tinggi 
Cukup 

Agak Rendah 
Rendah 

Sangat rendah 
                                                                                               (Arikunto, 2006 : 276) 

Dari hasil perhitungan yang dilakukan diperoleh harga br  sebesar 0,63. 

Harga br  tersebut secara umum tinggi. Hasil pengujian signifikansi koefisien 

korelasi dengan uji t didapatkan thitung sebesar 7,20 dan ttabel sebesar 1,66. H0 

ditolak jika thitung > ttabel dengan α = 5% dan dk= n-2.  Karena thitung > ttabel maka 

dapat disimpulkan bahwa penggunaan game make a match berbasis CET 

memiliki pengaruh positif terhadap hasil belajar siswa.  

4.1.3.7.  Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi disebut koefisien penentu karena varian yang terjadi 

pada variabel terikat dapat dijelaskan melalui varian yang terjadi pada variabel 

bebas. Harga koefisien determinasi adalah r2, sehingga pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat dapat diketahui sebesar 100 r2 % (Sugiyono 

2006: 216). Hasil perhitungan diperoleh harga br  sebesar 0,63 sehingga 

diperoleh harga koefisien determinasi sebesar 40,21%. 
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4.1.3. Hasil analisis data afektif dan psikomotorik 

4.1.3.1. Hasil analisis data psikomotorik 

Berdasarkan data dari observasi  yang dilakukan selama pembelajaran 

dengan menggunakan instrumen berupa lembar observasi, diperolah hasil 

analisis nilai psikomotorik siswa tiap aspek adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.4. Daftar rerata hasil nilai psikomotorik 
 

No. 
Aspek afektif Kelas 

kontrol 
kategori Kelas 

eksperimen
kategori 

1 
Kecakapan bertanya 

didalam kelas 
4,0 Sangat 

tinggi 
4,0 Sangat 

tinggi 

2 
Kecakapan 

berkomunikasi lisan 
1,2 Rendah 1,7 Rendah 

3 
Kerjasama 
kelompok 

3,9 Tinggi 4,0 Sangat 
tinggi 

4 
Mencatat Materi 
yang dianggap 

Perlu 

3,7 Tinggi 3,7 Tinggi 

5 

Kemampuan 
Mengerjakan Soal/ 

tugas 
kelompok.(nilai 

kelompok 

3,1 Tinggi 3,2 Tinggi 

     Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus: 

%100% ×=
N
nNP

 

Persentase rerata nilai kelas yang diperoleh pada kelas kontrol yaitu sebesar 72 

dengan kategori baik dan pada kelas eksperimen sebesar 83 dengan kategori 

sangat baik. Berdasarkan nilai persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar psikomotorik kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol.    

4.1.3.2. Hasil analisis data nilai afektif 

Berdasarkan data dari observasi  yang dilakukan selama pembelajaran, 

diperolah hasil analisis nilai afektif siswa tiap aspek adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.5. Daftar rerata hasil nilai afektif 
 

No. Aspek afektif Kelas 
kontrol 

kategori Kelas 
eksperimen 

kategori 

1 
Kehadiran dikelas 4,0 Sangat 

Tinggi 
4,0 Sangat 

tinggi 

2 
Kesiapan dalam 

mengikuti 
pelajaran 

3,1 Tinggi 3,2 Tinggi 

3 
Keberanian Siswa 
Mengerjakan Soal 

di depan Kelas 

2,0 Sedang 1,9 Rendah 

4 

Perhatian dan 
Tanggap Dalam 

Mengikuti 
Pelajaran 

3,1 Tinggi 3,1 Tinggi 

5 
Menghargai 

pendapat orang 
lain 

3,0 Tinggi 3,9 Tinggi 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus: 

%100% ×=
N
nNP

 

Persentase nilai siswa yang diperoleh pada kelas kontrol yaitu sebesar 68 

dengan kategori baik dan pada kelas eksperimen sebesar 80 dengan kategori  

sangat baik. Berdasarkan nilai persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar afektif kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. 

4.1.4. Hasil analisis angket 

Berdasarkan angket yang diberikan pada siswa kelas eksperimen 

didapatkan hasil data angket sebagai berikut: 

Tabel 4.6.  Hasil analisis angket 
 

No. 
Pernyataan 

Pada 
Angket 

SS S TS STS 

rata-rata tiap 
aspek 
  

Frekuensi % Frekuensi % Frekuensi % Frekuensi % 
jumlah 
bobot % 

1 6 25 12 50 4 16,7 0 0 68 80 
2 7 29,2 15 62,5 2 8,3 0 0 77 79 
3 5 20,8 15 62,5 4 16,7 0 0 73 71 
4 8 33,3 13 54,2 3 12,5 0 0 77 75 
5 9 37,5 12 50 3 12,5 0 0 82 83 
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6 1 4,2 12 50 10 41,7 1 4,2 61 91 
7 12 50 11 45,8 1 4,2 0 0 83 76 
8 0 0 13 54,2 11 45,8 0 0 61 81 
9 5 20,8 12 50 7 29,2 0 0 70 80 
10 6 25 16 66,7 2 8,3 0 0 76 88 

 
Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus: 

%100% ×=
N
nNP

 

persentase bobot respon siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan  

make a match berbasis CET adalah sebesar 76% dengan kategori respon 

tinggi. Dari data hasil angket diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

responden setuju dan responsif terhadap pembelajaran dengan menggunakan 

game make a match berbasis CET.  

4.2. Pembahasan 

Pembelajaran menggunakan media-media yang bertujuan untuk 

menarik minat siswa pada materi yang diajarkan telah banyak dilakukan di 

dunia pendidikan. Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk mengetahui 

pengaruh penggunaan game make a match berbasis CET  terhadap hasil 

belajar kimia siswa. Pada analisis data awal siswa kelas X SMA Negeri 1 

Wiradesa yang diperoleh dari data hasil ulangan harian I semester genap tahun 

ajaran 2009/2010 menunjukkan bahwa data masing – masing kelas 

berdistribusi normal dan mempunyai varians yang sama (homogen) serta tidak 

terdapat perbedaan rerata kelas. Dapat disimpulkan bahwa kedelapan sampel 

dalam populasi ini memiliki kondisi awal yang sama. Setelah diketahui bahwa 

kondisi awal kedelapan sampel sama, diambil secara acak kelas X-3 sebagai 

kelas eksperimen dan kelas X-5 sebagai kelas kontrol.  
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Berdasarkan pengamatan selama pembelajaran berlangsung terlihat 

kondisi yang berbeda antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Antusias / 

rasa keingintahuan dan ketertarikan siswa kelas eksperimen dalam mengikuti 

materi pembelajaran, keaktifan dalam memberikan umpan balik terhadap 

pertanyaan – pertanyaan baik dari guru maupun dari sesama siswa lebih bagus 

daripada kelas kontrol yang relatif lebih diam / kurang aktif dalam 

memberikan balikan terhadap umpan yang telah diberikan oleh guru. Kondisi 

kelas yang relatif lebih gemuk/padat  turut berpengaruh terhadap keefektifan 

pembelajaran kimia sehingga perlu strategi untuk menarik perhatian siswa.  

Analisis data tahap akhir yang pertama yaitu menggunakan nilai pre 

test untuk mencari tahu apakah variansi kedua kelas sampel sama atau 

berbeda. Oleh karena itu digunakan uji kesamaan 2 varians. Dari hasil uji 

kesamaan 2 varians didapatkan bahwa Fhitung sebasar 1,612 dan Ftabel sebesar 

1,91. Karena Fhitung< Ftabel maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelas sampel 

memiliki variansi yang sama. Dari hasil pre test ini juga dikenai uji normalitas 

sampel. Dari hasil uji normalitas sampel menunjukkan bahwa kedua kelas 

memiliki distribusi normal sehingga analisis data selanjutnya dapat dilakukan 

dengan menggunakan statistik parametrik.  

Pengujian selanjutnya adalah menjawab hipotesis dengan menggunakan 

uji korelasi berdasarkan data nilai post test. Hasil uji hipotesis membuktikan 

bahwa penggunaan game make a match berpengaruh  positif terhadap hasil belajar 

kimia siswa, hal ini ditunjukkan dari harga br  sebesar 0,63 dengan kategori 

korelasi adalah cukup. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hipotesis 
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penelitian (Ha) diterima. Hasil perhitungan koefisien determinasi menunjukkan 

harga 40,21%, hal ini berarti bahwa penggunaan game make a match dapat 

menjelaskan 40,21% hasil belajar yang diperoleh siswa, sedangkan 59,79% 

dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Pengaruh game 

make a match sebesar 40,21% ini dapat disebabkan karena media yang dibuat 

dapat dipelajari oleh siswa secara mandiri di rumah. 

Dengan uji t satu pihak ujung kanan berdasarkan data nilai post test 

pada analisis tahap akhir diketahui nilai rerata hasil belajar (post test) kelas 

eksperimen sebesar 74,33 sedangkan nilai rerata hasil belajar kelas kontrol 

67,95. Dari hasil uji t yang telah dilakukan, diperoleh thitung = 3,810 sedangkan 

ttabel  untuk dk 77 dan taraf signifikan 5% adalah 1,67. Untuk pengujian 

peningkatan kualitas pembelajaran kelas eksperimen dan kelas kontrol 

digunakan uji perbedaan dua rerata yaitu uji 1 pihak kanan. Dari hasil analisis 

pengujian diperoleh rerata hasil belajar kedua kelas sampel berbeda secara 

signifikan dimana t berada pada daerah penerimaan Ha sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kualitas pembelajaran kimia kelas eksperimen lebih baik 

daripada kelas kontrol.  

Perbedaan hasil belajar yang dicapai kelas eksperimen tidak lepas dari 

penggunaan game Make A Match pada proses pembelajaran di kelas. Seperti 

halnya model pembelajaran kooperatif yang lain, Make A Match mengajak 

siswa untuk lebih berperan aktif dalam pembelajaran. Siswa lebih mudah 

memahami konsep-konsep yang sulit yaitu dengan mendiskusikan masalah-

masalah yang ada dengan teman dalam kelompoknya. Melalui diskusi akan 
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terjalin komunikasi dan interaksi antar siswa dalam satu kelompok, siswa 

saling berbagi ide atau pendapat serta memberi kesempatan siswa untuk 

mengungkapkan pendapatnya. 

Pada kelas eksperimen siswa merasa lebih tertarik dan termotivasi 

karena selama pembelajaran siswa diberi kesempatan untuk berdiskusi, 

mengeksplorasi kemampuannya dan melakukan aktivitas sehingga dapat 

menghilangkan kebosanan pada saat pembelajaran dan mengembangkan pola 

pikir siswa agar siswa menjadi lebih aktif dan kritis dalam memecahkan suatu 

masalah. Mulyasa (2005) dalam bukunya mengemukakan bahwa, iklim belajar 

yang kondusif merupakan tulang punggung dan faktor pendorong yang dapat 

memberikan daya tarik tersendiri bagi proses belajar, sebaliknya iklim belajar 

yang kurang menyenangkan akan menimbulkan kejenuhan dan rasa bosan. 

Pada pelaksanaan proses pembelajaran dengan game Make A Match 

pada kelas eksperimen, guru bukan sebagai pusat pembelajaran, namun 

sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Menurut Mulyasa (2005) tugas guru 

tidak hanya menyampaikan informasi kepada peserta didik tetapi juga harus 

menjadi fasilitator yang bertugas memberikan kemudahan belajar (facilitate of 

learning) kepada seluruh peserta didik. Guru memberikan kesempatan  seluas-

luasnya kepada siswa untuk membangun konsep, bertanya, menjawab 

pertanyaan, mengemukakan pendapat dan memberi tanggapan selama proses 

pembelajaran, guru terus memotivasi dan membimbing siswa dalam 

pembelajaran. 
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Pemberian perlakuan yang tidak sama antara kelas eksperimen yang 

menggunakan pembelajaran game Make A Match dan kelas kontrol yang 

menggunakan metode ceramah dan tanya jawab ternyata menghasilkan 

perbedaan rata-rata hasil post test yang signifikan. Perbedaan rerata yang 

signifikan tersebut membuktikan bahwa penggunaan pembelajaran game Make 

A Match efektif diterapkan pada materi redoks. Hal ini dimungkinkan karena 

pembelajaran game Make A Match yang diterapkan menawarkan model 

pembelajaran yang lebih menyenangkan dan menarik bagi siswa. Model 

pembelajaran yang menyenangkan dan menarik akan meningkatkan motivasi 

bagi siswa untuk belajar sehingga dapat membuat siswa menjadi lebih mudah 

memahami materi pelajaran. Pengalaman belajar yang menyenangkan dapat 

melekat dalam memori siswa untuk periode lebih lama, sehingga siswa akan 

lebih mudah untuk mengingat kembali saat mengerjakan tes. 

Selain itu berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan selama 

penelitian didapatkan hasil belajar afektif dan psikomotorik siswa. Dari hasil 

analisis didapatkan bahwa nilai rerata psikomotorik siswa pada kelas 

eksperimen sebesar 83% lebih besar dari pada kelas kontrol yaitu sebesar 

75%. Hasil belajar rata-rata psikomotor pada kelas eksperimen masuk dalam 

kategori sangat tinggi sementara didapat hasil belajar rerata psikomotor pada 

kelas kontrol masuk dalam kategori tinggi. Dari hasil tersebut kembali dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan game make a match berbasis CET 

menunjukkan hasil belajar psikomotorik yang lebih baik daripada kelas 

kontrol yang menggunakan metode konvensional. Begitu juga dengan hasil 
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belajar afektif siswa. Berdasarkan hasil observasi hasil belajar afektif rerata 

kelas eksperimen sebesar 80% dan kelas kontrol sebesar 74%. Hal ini 

menunjukkan bahwa hasil belajar afektif siswa yang diberi pembelajaran 

dengan menggunakan game make a match berbasis CET lebih baik daripada 

kelas kontrol. 

Respon siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan game make 

a match juga sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis angket 

yang diberikan pada kelas eksperimen yang terdiri dari 10 item pernyataan 

didapatkan bahwa rata-rata respon kelas (berdasarkan bobot hasil isian angket) 

menunjukkan respon siswa sebesar 67,8% dengan kategori respon yang tinggi. 

Hal ini menunjukkan bahwa siswa antusias dengan pembelajaran yang 

diberikan dengan menggunakan game make a match. 

Kemungkinan faktor yang menjadi penyebab adalah sebagai berikut : 

1. Penerapan pembelajaran kimia pokok materi redoks dengan menggunakan 

pembelajaran game make a match berbasis Chemo-Edutainment (CET) 

lebih menarik, sehingga siswa lebih termotivasi untuk mengikuti 

pembelajaran dengan baik.  

2. Sebagai alat bantu mengajar, komputer dapat digunakan untuk 

memperagakan atau menampilkan berbagai peristiwa yang sukar dan  

jarang diamati di alam. Dengan visualisasi komputer ini berbagai konsep 

yang sukar dapat dijelaskan atau konsep yang terlalu abstrak menjadi lebih 

mudah difahami oleh siswa, dan dengan komputer siswa dapat mengulang 

– ulang materi yang telah dipelajari. 
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3. Pendekatan Chemo-Edutainment (CET) menyebabkan siswa tidak mudah 

bosan selama proses belajar. Dengan suasana yang demikian maka siswa 

akan mudah menerima materi yang diajarkan. Adanya anggapan bahwa 

kimia diklasifikasikan kedalam kelompok mata pelajaran yang sulit dan 

abstrak yang sering dihubungkan dengan kebosanan, keengganan dan 

kegagalan bagi sebagian siswa sehingga banyak siswa takut untuk 

mempelajarinya. Harapannya dengan penggunaan pendekatan Chemo-

Edutainment (CET) siswa merubah anggapannya tentang kimia, berubah 

menjadi mata pelajaran yang menarik dan menyenangkan sehingga siswa 

mudah untuk memahami materi dan konsep. 

4. Jumlah siswa pada kelas eksperimen lebih sedikit sehingga kondisi kelas 

lebih kondusif untuk belajar dan lebih mudah dikendalikan / dipantau 

perkembangan dari peserta didik. 

Sebenarnya pembelajaran dengan metode konvensional / ceramah 

tidak selamanya jelek, akan tetapi untuk konsep – konsep yang sifatnya 

abstrak butuh adanya visualisasi dari konsep tersebut sehingga siswa tidak 

terlalu blank dengan materi yang sedang dibicarakan oleh guru di kelas karena 

tidak semua siswa mempunyai kemampuan deskripsi yang bagus. Penggunaan 

media dalam pembelajaran diperlukan untuk menghindari terjadinya 

verbalisme yang mungkin terjadi jika hanya menggunakan alat bantu visual. 

Pada bagian lain, bidang kimia memiliki karakteristik yang khas dalam hal 

kajian substansi materi, sehingga perlu strategi pembelajaran yang dapat 

memotivasi siswa untuk belajar. 
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Pembelajaran dengan metode ceramah pada awalnya memang 

membuat siswa lebih tenang karena guru yang mengendalikan siswa. Siswa 

duduk dan memperhatikan guru menerangkan materi penbelajaran, akan tetapi 

hal itu efektif hanya 15 menit pertama selebihnya mereka sibuk dengan 

kegiatan masing – masing. Hal ini justru mengakibatkan guru kurang 

mengetahui pemahaman siswa, karena belum bisa membedakan siswa ynag 

sudah faham atau belum hanya diam saja/acuh tak acuh. Permasalahan lain 

yang dihadapi oleh siswa adalah tentang kemampuan siswa dalam memahami 

dan menelaah soal, karena pembelajaran tidak menggunakan sistem kelompok 

maka siswa dipusingkan dengan masalah masing–masing dan harus 

dipecahkan oleh individu tersebut.  

Berbeda dengan kondisi kelas yang menggunakan multimedia, selain 

adanya motivasi dari guru dengan memberikan penyampaian melalui media 

komputer, motivasi dari dalam diri siswa pun hadir dalam proses 

pembelajaran. Selain itu dalam tahap ini siswa diberi kesempatan untuk 

menentukan sendiri jawaban dari permasalahan yang diberikan oleh guru dan 

menuliskan hasil pemikiran masing-masing dengan argumen yang valid 

sehingga kemampuan berfikir dan bernalar siswa turut berkembang. Dalam 

kegiatan selanjutnya yaitu berdiskusi dengan kelompoknya yang 

menimbulkan adanya interaksi tatap muka dan keterampilan dalam menjalin 

hubungan interpersonal. Dalam proses pembelajaran kali ini siswa diharapkan 

antar siswa dapat saling menjelaskan fakta/dalil yang ada guna menyelesaikan 

permasalahan yang diberikan oleh guru. 
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Disadari bahwa media yang telah dibuat masih jauh dari sempurna, 

sehingga perlu ada peningkatan kualitas dari media yang digunakan. Kendala 

yang dihadapi selama proses penelitian adalah : 

1. Ketergantungan terhadap ruang multimedia yang terkadang berbenturan 

dengan jadwal kelas lain yang kebetulan menggunakan ruang multimedia. 

2. Butuh tambahan biaya operasional yang lebih besar dari pembelajaran 

ceramah yang relatif lebih murah 

3. Untuk kelas kontrol butuh persiapan fisik yang ekstra karena guru menjadi 

pengendali utama dalam kelas sehingga guru lebih banyak berperan 

sedangkan peran siswa dalam pembelajaran sangat minimalis. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil 

kesimpulan  bahwa; 

1. Pembelajaran dengan game make a match berbasis Chemo-Edutainment 

(CET) berpengaruh terhadap penguasaan konsep siswa sehingga hasil 

belajar siswa meningkat. 

2. Harga koefisien korelasi ( br ) yang didapatkan pada hasil belajar kognitif 

sebesar 0,63 dengan kontribusi sebesar 40,21%. Hal ini menunjukkan 

bahwa penggunaan game make a match dalam pembelajaran kimia 

memberikan pengaruh sebesar 40,21% terhadap hasil belajar kognitif 

siswa sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini. 

 

5.2. Saran 

  Berdasarkan hasil penelitian diatas saran-saran yang dapat diajukan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Game Make A Match ini dapat diterapkan sebagai salah satu alternative 

model pembelajaran di kelas. Tentunya dengan perbaikan dan penyesuaian 

sesuai kebutuhan. 
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2. Disarankan bagi guru untuk menyempurnakan pembelajaran ini melalui 

penyempurnaan dari segi pembuatan media, pengelolaan waktu serta 

pengelolaan kelas dalam pembelajaran ini juga supaya diperhatikan agar 

siswa tidak gaduh sendiri sehingga hasilnya juga akan lebih baik lagi. 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 
 
 

  
Gambar siswa pada kelas eksperimen saat pretes.  Gambar siswa pada kelas kontrol saat 
pembelajaran. 

 
 
 

   
Gambar siswa pada kelas eksperimen saat game   Gambar siswa pada kelas kontrol saat 
post tes.    make a match. 

 


