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Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pengaruh pre lecture quiz dalam 

meningkatkan keterampilan komunikasi siswa dan penguasaan konsep.  Materi 

yang digunakan pada penelitian ini yaitu asam basa Arrhenius.  Teknik purposive 

sampling digunakan untuk pemilihan sampel, diperoleh kelas XI IPA 2 sebagai 

kelas eksperimen dan kelas XI IPA 4 sebagai kelas kontrol. Metode dalam 

penelitian ini yaitu kuasi eksperimen dengan desain penelitian pretest posttest 

control group design.  Pada kelas eksperimen menggunakan pre lecture quiz dan 

pada kelas kontrol tanpa menggunakan pre lecture quiz.  Hasil uji regresi linier 

sederhana ditunjukkan bahwa pre lecture quiz terdapat pengaruh positif yang 

linier dan signifikan pada taraf 0,05 dalam meningkatkan keterampilan 

komunikasi siswa dan penguasaan konsep.  Berdasarkan hasil analisis tersebut 
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dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan pre lecture quiz berpengaruh 

dalam meningkatkan keterampilan komunikasi siswa dan penguasaan konsep. 

 

Kata kunci: pre lecture quiz, komunikasi, asam basa Arrhenius 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Kimia sangat berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari.  Kimia dapat diartikan 

sebagai ilmu yang mencari jawaban atas dasar pertanyaan apa, mengapa, dan 

bagaimana, gejala-gejala alam yang berkaitan dengan komposisi, struktur dan 

sifat, perubahan, dinamika dan energitika zat yang melibatkan keterampilan dan 

penalaran.  Oleh karena itu ilmu kimia bukan hanya kumpulan pengetahuan yang 

berupa fakta-fakta, konsep-konsep atau prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan 

suatu proses penemuan (Anonim, 2006).  Kimia pada hakikatnya terdiri dari dua 

karakteristik, yaitu kimia sebagai produk dan kimia sebagai proses.  

 

 

Kimia sebagai proses terdiri dari cara berpikir, sikap, dan langkah-langkah 

kegiatan ilmiah untuk memperoleh produk-produk kimia.  Kimia sebagai produk 

dapat berupa hukum, konsep, dalil, dan teori.  Sementara nilai-nilai kimia 

berhubungan dengan tanggung jawab moral, nilai-nilai sosial, sikap dan tindakan 

seseorang dalam belajar atau mengembangkan kimia (Anonim, 2013).  Kedua 

karakteristik tersebut adalah hal pokok dalam pembelajaran kimia dan penilaian 

hasil belajar kimia.  Pembelajaran kimia hendaknya memperhatikan karakteristik 

tersebut, sehingga siswa mendapatkan pengalaman langsung dalam pengalaman 
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langsung dalam mengembangkan kompetensi, agar siswa mampu menjelajahi dan 

memahami alam sekitar secara ilmiah dan dapat menerapkannya dalam kehidupan 

sehari-hari sesuai dengan langkah-langkah ilmiah (Anonim, 2006). 

 

 

Proses dalam pembelajaran kimia memerlukan suatu keterampilan, karena 

beberapa materi yang dipelajari bersifat abstrak..  Siswa susah untuk mengingat 

maupun memahami materinya.  Salah satu pembelajaran kimia yakni pada materi 

asam basa Arrhenius.  Siswa masih mengalami kesulitan dalam mendeskripsikan 

teori asam basa dengan menentukan sifat larutan dan menghitung pH larutan. 

Pembelajaran kimia itu siswa perlu dilibatkan secara langsung didalam 

menemukan konsep.  Pembelajarn kimia bukan hanya sekedar memahami konsep-

konsep kimia semata, melainkan juga mengajarkan siswa untuk membangun 

konsep siswa tersebut (Manik, 2015).  Salah satu keterampilan yang melandasi hal 

tersebut adalah keterampilan komunikasi.     

 

 

Komunikasi berkaitan dengan proses pembelajaran.  Komunikasi sendiri dapat 

diartikan sebagai penyampaian dan perolehan fakta, konsep, dan prinsip ilmu 

pengetahuan dalam bentuk tulisan, gambar, gerak, tindakan, atau penampilan 

misalnya dengan berdiskusi, mendeklamasikan, mendramakan, mengungkapkan, 

dan melaporkan (dalam bentuk lisan, tulisan, gerak, atau penampilan).  

Keterampilan menyampaikan sesuatu secara lisan maupun tulisan termasuk 

mengkomunikasikan (Suartini, 2007). 
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Keterampilan berkomunikasi baik melalui lisan maupun tulisan siswa dapat  

mempresentasikan apa yang telah dipelajari.  Keterampilan komunikasi dapat  

meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran.  Keterampilan komunikasi 

pada siswa akan memberikan suasana yang mendukung pembelajaran aktif 

dimana siswa memiliki kepercayaan diri dalam mengemukakan argumentasinya 

dan menjadi sarana dalam mengembangkan sikap empati serta dalam menghargai 

perbedaan pendapat yang akan mereka temukan dalam lingkungan masyarakat 

(Marfuah, 2017). 

 

 

Hasil observasi dan wawancara dengan salah satu guru kimia di SMA Negeri 1 

Bandar Lampung, diperoleh beberapa gambaran terhadap proses pembelajaran 

kimia yang berlangsung di SMA Negeri 1 Bandar Lampung telah menggunakan 

kurikulum 2013.  Kurikulum 2013 berfokus pada kegiatan aktif siswa melalui 

suatu proses ilmiah (anonim, 2014).  Proses pembelajaran yang berlangsung juga 

menggunakan diskusi kelompok, siswa cenderung aktif berpartispasi dalam kelas, 

serta telah melaksanakan praktikum yang dapat mendorong keaktifan siswa.  

Namun, proses pembelajaran tersebut terdapat kelemahan yakni pada tahap proses 

pembelajaran terakhir, pada tahap mengkomunikasikan yaitu mempresentasikan 

hasil belajar yang didapat selama pembelajaran kepada siswa lain.  Siswa kurang 

mampu untuk menyimpulkan atau mengkomunikasikan hasil belajar, sehingga 

dalam mengkomunikasikan hasil belajar siswa masih didominasi atau dituntun 

oleh guru.  Hal itu menandakan bahwa keterampilan siswa dalam berkomunikasi 

dan penguasaan konsep masih rendah, akibatnya siswa cenderung pasif, dan 

berdampak pada rendahnya nilai siswa. 
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Upaya mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut pada siswa dengan pemberian kuis.  

Terutama pada materi asam basa yang membutuhkan pemahaman konsep dan 

pemahaman terhadap pengetahuan matematika, sehingga keterampilan 

komunikasi dan penguasaan konsep siswa dapat terlatih.  Metode yang dapat 

dilakukan untuk terpenuhinya hal tersebut adalah dengan pemberian kuis atau Pre 

Lecture Quiz (Idayu, 2017). 

 

 

Pre Lecture Quiz adalah suatu variasi pembelajaran yang diberikan oleh guru 

berupa pemberian kuis yang diberikan sebelum proses pembelajaran dengan 

materi yang akan diajarkan pada hari tersebut.  Pemberian tugas atau kuis tersebut 

mempunyai arti dan tujuan sendiri bagi murid-muridnya.  Pemberian kuis 

merupakan salah satu cara untuk melatih siswa melakukan refleksi terhadap 

materi yang baru diajarkan, sehingga membantu siswa membangun kemampuan 

melakukan asesmen diri atas tingkat pemahaman yang dicapai (Wardani, 2016). 

 

Salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan 

komunikasi dan penguasaan konsep adalah discovery learning (Purba, 2006).  

Model penemuan sangat baik digunakan dalam pembelajaran sains, karena dengan 

model ini siswa mampu berkembang atau berpartisipasi aktif dalam kelas 

sehingga hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan.  Model pembelajaran 

ini, memiliki langkah-langkah pembelajaran yaitu pemberian rangsangan 

(stimulation), identifikasi masalah (problem statement), pengumpulan data (data 

collection), pengolahan data (data collection), pembuktian (verification), serta 

menarik kesimpulan (generalization) (Anonim, 2013).  
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Beberapa hasil penelitian terdahulu antara lain, penelitian yang dilakukan oleh 

Side (2017) menyimpulkan bahwa pemberian kuis di awal pembelajaran pada 

model pembelajaran inkuiri berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas X 

SMK Negeri 2 Parepare.  Penelitian selanjutnya oleh Idayu (2017) menyimpulkan 

bahwa pre lecture quiz (plq) pada pembelajaran kimia berpengaruh terhadap 

motivasi dan prestasi belajar siswa SMA N 1 Kalasan kelas XI tahun ajaran 

2015/2016.  Lestari (2017) menyimpulkan bahwa pre lecture quiz (plq) pada 

pembelajaran kimia berpengaruh terhadap motivasi dan prestasi belajar siswa. 

 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukanlah penelitian ini dengan judul : 

“Pengaruh Pre Lecture Quiz dalam Meningkatkan Keterampilan Komunikasi 

dan Penguasaan Konsep Siswa”. 

 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

Adalah apakah pre lecture quiz berpengaruh dalam meningkatkan keterampilan 

komunikasi dan penguasaan konsep siswa? 

 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah untuk 

mengetahui pre lecture quiz berpengaruh dalam meningkatkan keterampilan 

komunikasi dan penguasaan konsep siswa. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Bagi siswa  

Melalui pembelajaran pre lecture quiz dapat membuat siswa lebih memiliki 

kesiapan dalam belajar, aktif, kreatif, komunikatif, nilai tinggi dan dapat 

memahami materi dengan mudah. 

2. Bagi guru dan calon guru 

Pembelajaran menggunakan pre lecture quiz dapat menjadi salah satu 

alternatif pembelajaran bagi. 

3. Bagi sekolah 

Pre lecture quiz dalam pembelajaran dapat menjadi alternatif untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran kimia di sekolah. 

 

 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu baik orang atau benda 

yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.  

Pengaruh juga merupakan perbedaan atau perubahan pengetahuan, tindakan 

maupun tingkah laku seseorang sebagai akibat dari perlakuan yang telah 

diberikan (Suroyalmilah, 2017). 

2. Penggunaan pre lecture quiz, berupa pemberian quiz diawal pembelajaran.  

Pre Lecture Quiz (PLQ) merupakan salah satu aktivitas siswa dalam persiapan 

sebelum pembelajaran berupa pengerjaan quiz (Idayu, 2017).  
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3. Model yang digunakan adalah model discovery learning.  Langkah-langkah 

model discovery learning yaitu (1) pemberian rangsangan (stimulation); (2) 

identifikasi masalah (problem statement); (3) pengumpulan data (data 

collection); (4) pengolahan data (data collection); (5) pembuktian 

(verification); (6) menarik kesimpulan (generalization) (Anonim, 2013). 

4. Keterampilan yang akan diteliti yaitu keterampilan komunikasi siswa. 

Keterampilan mengomunikasikan merupakan keterampilan untuk 

menyampaikan hasil penemuannya kepada orang lain baik secara lisan 

maupun tulisan dapat berupa penyusunan laporan, pembuatan paper, 

penyusunan karangan, pembuatan gambar, tabel, diagram, grafik    

(Semiawan, 1992).  Indikator keterampilan komunikasi yang digunakan pada 

penelitian adalah indikator keterampilan komunikasi menurut Rustaman 

(2005).  

5. Penguasaan konsep yaitu kemampuan dalam menguasai suatu materi dengan  

cara memberikan contoh-contoh dalam sehari-hari (Slavin,2006).  Penguasan 

konsep pada penelitian ini diukur menggunakan hasil jawaban pretes postes 

siswa.  

6. Materi yang dibahas dalam penelitian ini adalah materi asam basa Arrhenius. 

 



 

 

 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. PLQ (Pre Lecture Quiz) 

Salah satu pembelajaran kimia dapat dilakukan dengan menggunakan Pre Lecture 

Quiz (PLQ) merupakan pembelajaran dengan penerapan kuis yang diberikan 

kepada siswa sebelum menerima pembelajaran sehingga berguna untuk meng-

etahui kesiapan siswa dalam menerima pembelajaran.  Kuis ini didasarkan dari 

Pre Lecture Resources.  Pre Lecture Resources are any activity a student might 

do in preparation for your lecture.  This could take the form of reading a textbook 

extract or Word document, listening to a podcast, performing an online activity or 

completing a quiz (Michael K Seery, 2010).  Jadi Pre Lecture Quiz (PLQ) ini 

merupakan salah satu aktivitas siswa dalam persiapan sebelum pembelajaran be-

rupa pengerjaan kuis.  Konsep dari aktivitas pre lecture quiz didasarkan pada teori 

beban kognitif, yang menjelaskan bahwa bagaimana pembelajaran adalah proses 

memperoleh dan menyimpan informasi baru (Idayu, 2017). 

 

 

Penggunaan kuis dilakukan sebelum dimulai proses belajar mengajar.  Tujuan    

penggunaan kuis yakni dapat meningkatkan hasil belajar siswa, memberi motivasi 

siswa agar sebelum dilakukan proses belajar mengajar siswa membaca materi 

terlebih dahulu.  Aktivitas penugasan membaca sebelum materi pelajaran 
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diajarkan dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari.  

Tes/kuis yang diberikan secara kontinue dapat meningkatkan prestasi belajar 

sebab umumnya siswa akan berusaha aktif dan belajar lebih tekun untuk 

mendapatkan nilai yang baik.  Siswa akan lebih giat lagi belajar kalau tahu akan 

diadakan kuis, sesuai dengan pendapat Sadirman (1992) bahwa “Para siswa akan 

lebih giat belajar kalau mengetahui akan ada kuis”. 

 

 

Pemberian tugas kuis atau pretes mempunyai arti dan tujuan sendiri bagi murid-

muridnya.  Pre Lecture Quiz (PLQ) memiliki kelebihan yaitu pertama, penerapan 

Pre Lecture Quiz (PLQ) dapat membuat siswa lebih termotivasi untuk belajar 

kimia sehingga prestasi belajarnya juga akan ikut meningkat.  Kedua, penerapan 

Pre Lecture Quiz (PLQ) dapat membuat siswa lebih siap untuk belajar kimia.  

Kesiapan atau readiness menurut Jamies Drever adalah: Preparedness to respond 

or react.  Oleh karena itu, penerapan Pre Lecture Quiz (PLQ) yang dapat 

membuat siswa lebih siap untuk belajar kimia membuahkan hasil belajar yang 

lebih baik.  Ketiga, penerapan Pre Lecture Quiz (PLQ) sebagai penunjuk arah 

dalam belajar kimia. Motivasi pada dasarnya dapat membantu dalam memahami 

dan menjelaskan perilaku individu, termasuk perilaku individu yang sedang 

belajar.  Keempat, siswa yang mengisi waktu sebelum pembelajaran dengan 

penerapan Pre Lecture Quiz (PLQ) akan mendapatkan hasil yang lebih baik 

dibandingkan dengan siswa yang tidak menerapkan Pre Lecture Quiz (PLQ). 

Kelima, siswa yang menerapkan Pre Lecture Quiz (PLQ)  sebelum pembelajaran 

juga dinilai menerima pembelajaran lebih jelas dan lebih terorganisir (Idayu, 

2017). 
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B. Model Discovery Learning 

Djamarah dan Zain (1996) discovery learning adalah belajar mencari dan  

menemukan sendiri.  Proses belajar mengajar ini, guru menyajikan bahan 

pelajaran tidak dalam bentuk yang final, tetapi anak didik diberi peluang untuk 

mencari dan menemukannya sendiri dengan mempergunakan teknik pendekatan 

pemecahan  masalah. 

 

 

Sistem belajar yang dikembangkan Burner ini menggunakan landasan pemikiran 

pendekatan belajar mengajar.  Menurut Djamarah dan Zain (1996) discovery 

learning memiliki keunggulan sebagai berikut: 

1. Hasil proses belajar dengan discovery learning ini lebih mudah dihapal dan 

diingat 

2. Dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah karena 

menguatkan pengertian, ingatan dan transfer 

3. Pengetahuan dan kecakapan siswa dapat menumbuhkan motivasi intrinsik, 

karena siswa merasa puas atas kegiatan belajarnya sendiri 

4. Mendorong keterlibatan keaktifan siswa 

5. Melatih siswa belajar mandiri. 

 

Kelemahan model discovery learning adalah sebagai berikut: 

1. Menyita banyak waktu yang cukup banyak karena guru dituntut mengubah  

kebiasaan mengajar yang umumnya sebagai pemberi informasi menjadi 

fasilitator, motivator, dan pembimbing. 
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2. Apabila pembelajaran kurang terpimpin atau kurang terarah dapat menjurus 

kepada kekacauan dan kekaburan/ketidakjelasan atas materi yang dipelajari. 

3. Tidak semua siswa dapat mengikuti pelajaran dengan cara ini. 

 

 

Dalam mengaplikasikan model discovery learning di kelas, ada beberapa prosedur 

yang harus dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran.  Secara umum langkah-

langkah pembelajaran model discovery learning sebagai berikut (Anonim, 2014): 

1) Stimulation (stimulasi/pemberian rangsangan) 

Stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar 

yang dapat mengembangkan dan membantu siswa untuk melakukan eksplorasi.  

Dalam hal memberikan stimulasi dapat menggunakan teknik bertanya yaitu 

dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menghadapkan siswa 

pada kondisi internal yang mendorong eksplorasi.  Dengan demikian seorang 

guru harus menguasai teknik-teknik dalam memberi stimulus kepada siswa 

agar tujuan mengaktifkan siswa untuk mengeksplorasi dapat tercapai. 

2) Problem statement (pernyataan/identifikasi masalah) 

Setelah melakukan stimulasi langkah selanjutya adalah guru memberi 

kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-

agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian pilih salah 

satu masalah dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis (jawaban sementara atas 

pertanyaan masalah).  Memberikan kesempatan siswa untuk mengidentifikasi 

dan menganalisa permasalahan yang mereka hadapi, merupakan teknik yang 

berguna dalam membangun pemahaman siswa agar terbiasa untuk menemukan 

masalah. 
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3) Data collection (pengumpulan data) 

Tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar 

tidaknya hipotesis, dengan memberi kesempatan siswa mengumpulkan 

berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, 

wawancara dengan nara sumber, melakukan uji coba sendiri dan sebagainya. 

Konsekuensi dari tahap ini adalah siswa belajar secara aktif untuk menemukan 

sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi, dengan 

demikian secara tidak disengaja siswa menghubungkan masalah dengan 

pengetahuan yang telah dimiliki. 

4) Data processing (pengolahan data) 

Pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah 

diperoleh para siswa baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu 

ditafsirkan.  Semua informasi hasil bacaan, wawancara, observasi, dan 

sebagainya, semuanya diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bila 

perlu dihitung dengan cara tertentu serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan 

tertentu.  Data processing disebut juga dengan pengkodean coding/ 

kategorisasi yang berfungsi sebagai pembentukan konsep dan generalisasi. 

Dari generalisasi tersebut siswa akan mendapatkan pengetahuan baru tentang 

alternatif jawaban/penyelesaian yang perlu mendapat pembuktian secara logis. 

5) Verification (pembuktian) 

Pada tahap ini siswa memeriksa secara cermat untuk membuktikan benar atau  

tidaknya hipotesis yang ditetapkan dengan temuan alternatif, dihubungkan 

dengan hasil data yang telah diolah.  Verifikasi bertujuan agar proses belajar 

berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada 
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siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan atau pemahaman melalui 

contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya.  Berdasarkan hasil 

pengolahan dan tafsiran, atau informasi yang ada, pernyataan atau hipotesis 

yang telah dirumuskan terdahulu itu kemudian dicek, apakah terjawab atau 

tidak, apakah terbukti atau tidak. 

6) Generalization (menarik kesimpulan/generalisasi) 

Tahap generalisasi adalah proses menarik kesimpulan yang dapat dijadikan 

prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama, 

dengan memperhatikan hasil verifikasi. 

 

 

 

C. Keterampilan Komunikasi 

Komunikasi sangat penting dalam interaksi makhluk hidup.  Menurut McCartney 

(2009) menyatakan bahwa komunikasi merupakan suatu cara untuk 

menyampaikan suatu pesan dari pembawa pesan ke penerima pesan untuk 

memberitahu, pendapat, atau perilaku baik langsung secara lisan, maupun tak 

langsung melalui media.  Komunikasi merupakan suatu cara yang digunakan 

seseorang untuk menyampaikan suatu ide, gagasan ataupun informasi kepada 

orang lain. 

 

 

Komunikasi menurut Hardjana (Lestari, 2006) berasal dari bahasa Latin yaitu      

communio, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan commnion, yang berarti 

kebersamaan, persatuan, gabungan, pergaulan, atau hubungan.  Dalam bentuk kata 

kerja communicare yang berarti membagi sesuatu dengan seseorang, tukar 
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menukar, memberitahukan sesuatu kepada seseorang, bercakap-cakap bertukar 

pikiran, dan berpartisipasi atau memberitahukan. 

 

 

Menurut Rustaman (2005) menjabarkan sub bab indikator keterampilan 

komunikasi dalam KPS sebagai berikut: 1) mengubah bentuk penyajian, 2) 

menggambarkan data empiris hasil percobaan atau pengamatan dengan grafik atau 

tabel atau diagram, 3) menyusun dan menyampaikan laporan secara sistematis, 4) 

menjelaskan hasil percobaan atau penelitian, 5) membaca grafik atau tabel atau 

diagram, serta 6) mendiskusikan hasil kegiatan mengenai suatu masalah atau 

suatu peristiwa. 

 

 

Keterampilan komunikasi menurut Dimyati dan Mudjiono (2002) adalah sebagai 

berikut.  Kemampuan berkomunikasi dengan orang lain merupakan dasar untuk 

segala yang kita kerjakan.  Grafik, bagan, peta, lambang-lambang, diagram, 

persamaan matematik, dan demonstrasi visual, sama baiknya dengan kata-kata 

yang ditulis atau dibicarakan, semuanya adalah cara-cara komunikasi yang 

seringkali digunakan dalam ilmu pengetahuan. 

 

 

Menurut Dahar dan Liliasari (1999) keterampilan komunikasi dapat berupa: 

1. Mengutarakan suatu gagasan 

2. Menjelaskan, mendiskusikan hasil percobaan atau pengamatan 

3. Menyusun dan menyampaikan laporan secara sistematis dan jelas 

4. Menggambarkan data dengan grafik, tabel, peta, dan diagram/bagan 
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5. Mengubah data dalam bentuk tabel ke bentuk lainnya, misalnya grafik atau 

peta. 

 

 

Keterampilan mengomunikasikan merupakan keterampilan untuk menyampaikan 

hasil penemuannya kepada orang lain baik secara lisan maupun tulisan dapat 

berupa penyusunan laporan, pembuatan paper, penyusunan karangan, pembuatan 

gambar, tabel, diagram, dan grafik (Semiawan, 1992). 

 

 

Adapun indikator dalam keterampilan mengomunikasikan dalam kerja ilmiah 

menurut Semiawan (1992) antara lain: 

1. Menyimpulkan hasil penelitian 

2. Merekomendasikan tindak lanjut dari hasil penelitian 

3. Menginformasikan alasan logis perlunya penelitian/penyelidikan ilmiah 

4. Mendeskripsikan masalah penelitian/penyelidikan secara jelas dalam laporan 

dan mengkomunikasikannya 

5. Menspesifikasi variabel yang diteliti 

6. Mengomunikasikan prosedur perolehan data 

7. Mengomunikasikan cara mengolah dan menganalisis data yang sesuai untuk 

menjawab masalah penelitian 

8. Menyajikan hasil pengolahan data dalam bentuk tabel, grafik, diagram alir, 

dan peta konsep 

9. Menggunakan media yang sesuai dalam menyajikan hasil pengolahan data 

10. Menjelaskan data baik secara lisan maupun tulisan 

11. Mengomunikasikan kesimpulan dan temuan penelitian berdasarkan data 
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12. Menyajikan model hubungan dengan simbol dan standar internasional dengan 

benar. 

 

 

Indikator keterampilan komunikasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

menurut Rustaman (2005). 

 

 

 

D. Penguasaan Konsep 

Menurut Djamarah dan Zain (2006), penguasaan konsep yang dimiliki siswa 

dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada kaitannya 

dengan konsep yang dimiliki untuk menguasai konsep baru, maka diperlukan 

konsep awal yang diperoleh dari pengalaman-pengalaman keseharian pada 

berbagai aspek pengetahuan.   Penguasaan konsep yaitu kemampuan dalam 

menguasai suatu materi dengan cara memberikan contoh-contoh dalam sehari-hari 

(Slavin,2006).  Sedangkan Menurut Bloom (2013) mengemukakan bahwa 

penguasaan konsep merupakan suatu kemampuan siswa untuk menangkap 

pengertian-pengertian seperti mampu untuk mengungkapkan suatu materi yang 

disajikan ke dalam bentuk yang lebih dipahami, dan mampu memberikan sebuah 

interpretasi serta memiliki kemampuan mengaplikasikannya.     

 

Penguasaan konsep akan dapat mempengaruhi ketercapaian hasil belajar siswa.  

Siswa yang mampu menguasai konsep materi dengan baik akan mampu 

menyelesaikan masalah terkait dengan materi tersebut dengan baik pula sehingga 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa (Prasinta, 2018). 
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E. Pengaruh 

Pengaruh merupakan daya yang ada atau timbul dari sesuatu, baik orang maupun 

benda dan sebagainya yang berkuasa atau yang berkekuatan dan berpengaruh 

terhadap orang lain (Poerwadarminta, 1984).  Menurut Stuart dalam Hafied 

Cangara (2002) “pengaruh atau efek ialah perbedaan antara apa yang dipikirkan, 

dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan”.  

Sedangkan menurut Hafied Cangara (2002) “pengaruh adalah salah satu elemen 

dalam komunikasi yang sangat penting untuk mengetahui berhasil tidaknya 

komunikasi yang kita inginkan”.  Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari 

sesuatu baik orang atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau 

perbuatan seseorang.  Pengaruh juga merupakan perbedaan atau perubahan 

pengetahuan, tindakan maupun tingkah laku seseorang sebagai akibat dari 

perlakuan yang telah diberikan (Suroyalmilah, 2018). 

 

 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Pembelajaran menggunakan pre lecture quiz, dimana siswa diberikan soal berupa 

3 soal uraian sebelum dimulai pembelajaran.  Penggunaan pre lecture quiz dapat 

membuat siswa lebih memiliki kesiapan dalam pembelajaran.  Pre lecture quiz 

dapat digunakan dalam membelajarkan materi asam basa Arrhenius sehingga 

dalam proses pembelajaran siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran, memiliki 

penguasaan konsep yang lebih baik dan hasil belajar siswa meningkat.   

 

 

Hasil observasi yang telah dilakukan di SMA Negeri 1 Bandar Lampung, 

diperoleh bahwa pembelajaran kimia menggunakan kurikulum 2013 telah 
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menerapkan proses belajar mengajar dengan berdiskusi kelompok, serta telah 

melaksanakan praktikum.  Tetapi terdapat kelemahan pada siswa.  Siswa belum 

mampu untuk menyimpulkan atau mengkomunikasikan hasil belajar. Hal tersebut 

dapat dikatakan siswa dalam mengkomunikasikan hasil belajar masih didominasi 

atau dituntun oleh guru.  Hal itu menandakan bahwa keterampilan siswa dalam 

berkomunikasi dan penguasaan konsep masih rendah, sehingga siswa cenderung 

pasif dan berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa. 

 

 

Beberapa hasil penelitian terdahulu antara lain, penelitian yang dilakukan oleh 

Side (2017) menyimpulkan bahwa pemberian kuis di awal pembelajaran pada 

model pembelajaran inkuiri berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas X 

SMK Negeri 2 Parepare.  Penelitian selanjutnya oleh Idayu (2017) menyimpulkan 

bahwa pre lecture quiz (plq) pada pembelajaran kimia berpengaruh terhadap 

motivasi dan prestasi belajar siswa SMA N 1 Kalasan kelas XI tahun ajaran 

2015/2016.  Berdasarkan uraian di atas, peneliti mencoba untuk melatihkan 

keterampilan komunikasi siswa dan penguasaan konsep dengan menerapkan pre 

lecture quiz.  Pre lecture quiz diharapkan efektif dalam pembelajaran kimia, 

sehingga mampu menjadikan siswa lebih aktif berpikir dan memiliki kesiapan 

dalam belajar.  Dengan demikian, pada kelas yang menggunakan pre lecture quiz 

akan memungkinkan keterampilan komunikasi siswa dan penguasaan konsep 

lebih baik atau dapat meningkat. 

 

 

 

G. Anggapan Dasar 

Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah: 
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1. Siswa kelas XI SMA N 1 Bandar Lampung tahun 2018-2019 yang menjadi 

obyek penelitian mempunyai pengetahuan awal dan karakter yang sama. 

2. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat kemampuan komunikasi siswa 

dan penguasaan konsep pada materi asam basa Arrhenius pada siswa kelas XI 

SMA N 1 Bandar Lampung tahun 2018-2019  diabaikan. 

 

 

 

H. Hipotesis Umum 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah pre lecture quiz memiliki pengaruh yang 

lebih tinggi dalam meningkatkan keterampilan komunikasi siswa dan penguasaan 

konsep. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penilitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 

Bandar Lampung tahun ajaran 2018/2019 yang berjumlah 144 siswa yang terbagi 

dalam empat kelas IPA.  Sampel dalam penelitian ini adalah dua kelas dari empat 

kelas IPA SMA Negeri 1 Bandar Lampung yakni satu kelas eksperimen dan satu 

kelas kontrol.  

 
 
Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, sehingga 

mendapatkan dua kelas penelitian sebagai sampel.  Teknik purposive sampling 

dikenal juga sebagai sampel pertimbangan yaitu pengambilan sampel dilakukan 

berdasarkan pertimbangan (berdasarkan saran dari ahli).  Purposive sampling 

akan baik hasilnya ditangan seorang ahli yang mengenal populasi (Sudjana, 

2005).  Pada hal ini seorang ahli yang dimintai pertimbangan dalam menentukan 

dua kelas yang akan dijadikan sampel adalah guru bidang studi kimia yang 

memahami karakteristik siswa di SMA Negeri 1 Bandar Lampung dan peneliti 

mendapatkan kelas XI IPA 2 dan XI IPA 4 sebagai sampel penelitian. 
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B. Metode dan Desain Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuasi eksperimen 

dengan prettest-posttest group design (Fraenkel, 2012).  Desain penelitian ini 

melibatkan dua sampel yakni satu kelas eksperimen dan satu kelas kontrol.  Pada 

kelas eksperimen siswa diberikan perlakuan menggunakan pre lecture quiz.  

Sedangkan pada kelas kontrol siswa diberikan perlakuan tanpa menggunakan pre 

lecture quiz.  Pada desain penelitian ini melihat perbedaan pretes maupun postes 

antara kedua kelas penelitian sebelum dan sesudah diberikan perlakuan.  Pretes 

dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal yang dimiliki oleh siswa.  Postes 

digunakan untuk mengetahui kemampuan akhir siswa.  Kemudian dilihat 

perbedaan nilai pretes dan nilai postes pada kelas yang diteliti tersebut. Desain 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dapat dilihat pada tabel 1. sebagai 

berikut: 

 

Tabel 1. Desain Grup Kontrol Pretes-Postes 

Kelas Pretes Perlakuan Postes 

Eksperimen O1 X1 O2 

Kontrol  O1 C O2 

 

Keterangan: 

X1 : Perlakuan kelas eksperimen yaitu Pembelajaran kimia dengan menggunakan 

 pre lecture quiz 

C : Perlakuan kelas kontrol yaitu Pembelajaran kimia dengan tanpa menggunakan 

 pre lecture quiz 

O1: Pemberian pretes 
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O2: Pemberian postes 

 
 
 
C. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah  

1. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah diterapakan pre lecture quiz. 

2. Variabel kontrol penggunaan model discovery learning. 

3.  Variabel terikat dalam penelitian ini adalah keterampilan komunikasi siswa 

dan penguasaan konsep. 

 
 
 
D. Instrumen Penelitian 

Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan oleh pengumpul 

data untuk melaksanakan tugasnya mengumpulkan data (Arikunto, 2012). 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

1. Tes tertulis 

Tes tertulis yang digunakan yaitu soal pretes-postes pada materi asam basa 

Arrhenius yang terdiri dari 5 butir soal uraian untuk mengukur keterampilan 

komunikasi siswa dan pengusaan konsep. 

2. Lembar penilaian  

Lembar penelaian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

a. Lembar observasi keterlaksanaan pengaruh pre lecture quiz, dimodifikasi 

dari Santika (2017). 

b. Lembar pengamatan aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung, 

dimodifikasi dari Sunyono (2014). 
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c. Lembar observasi keterampilan komunikasi siswa. 

 
 
 

E. Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

Tahap-tahap yang digunakan penelitian ini adalah: 

1. Tahap Persiapan  

a. Melakukan observasi ke sekolah untuk mendapatkan informasi mengenai: 

data siswa, karakteristik siswa,  jadwal pelajaran kimia serta sarana dan 

prasarana yang ada di sekolah. 

b. Menentukan populasi dan sampel penelitian. 

c. Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran dan 

instrumen penelitian. Perangkat pembelajaran terdiri dari silabus, Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS).  Instrumen 

penelitian terdiri dari kisi-kisi soal pretes-postes, soal pretes-postes, 

rubrikasi soal pretes-postes, lembar keterlaksanaan pengaruh pre lecture 

quiz, lembar aktivitas siswa dalam pembelajaran pengaruh pre lecture quiz 

serta lembar observasi keterampilan komunikasi siswa. 

d. Melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap soal pretes-postes oleh 

ahli/pakar yaitu 2 dosen pendidikan kimia serta  dilakukan uji pada siswa 

kelas XII IPA 2 yang telah menerima materi asam basa Arrhenius. 

 
 

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

a. Melakukan pretes pada kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk 

mengetahui keterampilan komunikasi dan penguasaan konsep awal siswa. 
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b. Pelaksanaan penelitian di dua kelas, yaitu di kelas XI IPA 2 dan XI IPA 4 

pada materi asam basa Arrhenius mengunakan model discovery learning. 

Kelas eksperimen diberikan perlakuan sebagai berikut, proses belajar 

mengajar yang dilakukan didalam kelas eksperimen dengan diterapkan pre 

lecture quiz yaitu quiz di setiap awal pembelajaran.  Pre lecture quiz yang 

diberikan setiap awal pembelajaran dengan memberikan 3 soal uraian 

yang berupa materi yang akan diajarkan.  Soal tersebut dibuat berdasarkan 

indikator komunikasi, sehingga keterampilan komunikasi siswa terlatih. 

Pada saat penelitian dilakukan 4 pertemuan, sehingga 4 kali diberikan pre 

lecture quiz.  Setelah itu, pembelajaran dilanjutkan menggunakan LKS 

dengan sintak discovery learning melalui pendekatan scientific learning¸ 

dengan langkah-langkah yang meliputi pemberian rangsangan 

(stimulation); identifikasi masalah (problem statement); pengumpulan data 

(data collection); pengolahan data (data processing); (pembuktian 

(verification); menarik kesimpulan (generalization). 

c. Pada kelas kontrol dilakukan perlakuan dengan menggunakan model 

discovery learning saja, tanpa diterapkan pre lecture quiz.  

d. Melakukan postes pada kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk 

mengetahui peningkatan keterampilan komunikasi siswa dan penguasaan 

konsep. 

  
3. Tahap Akhir  

a. Melakukan analisis data hasil penelitian. 

b. Melakukan pembahasan terhadap hasil penelitian. 

c. Menarik kesimpulan. 
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Prosedur pelaksanaan penelitian tersebut dapat digambarkan dalam bentuk bagan 

yang terdapat pada Gambar 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

1. Melakukan observasi ke sekolah 
2. Menentukan populasi dan sampel penelitian 
3. Mempersiapkan perangkat pembelajaran dan 

instrumen penelitian 
4. Melakukan uji validitas dan reabilitas 

terhadap instrumen tes yang dilakukan oleh 
ahli serta diuji pada siswa kelas XII IPA 
yang telah menerima materi asam basa 
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F. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

1. Analisis validitas dan reliabilitas instrumen tes 

Teknik pengolahan data digunakan untuk mengetahui kualitas instrumen tes yaitu 

soal pretes dan postes yang digunakan dalam penelitian.  Uji coba instrumen tes 

ini dilakukan untuk mengetahui dan mengukur kelayakan instrumen digunakan 

sebagai pengumpul data.  Instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan 

penting yaitu valid dan reliabel.  Instrumen yang reliabel dapat memberikan data 

secara ajeg yang sesuai dengan kenyataan (Arikunto, 2012).  Berdasarkan hasil uji 

coba instrumen tes tersebut, maka akan didapatkan validitas dan reliabilitas 

instrumen tes.  Instrumen tes yakni uji coba soal pretes dan postes yang dilakukan 

pada siswa SMA Negeri 1 Bandar Lampung yang telah mendapatkan materi asam 

basa Arrhenius yaitu kelas XII IPA 2 yang berjumlah 27 orang.  Intrumen tes ini 

telah dilakukan uji oleh ahli/pakar yaitu 2 dosen pendidikan kimia.  Pada uji coba 

soal pretes dan postes.  Soal tersebut digunakan dalam mengukur keterampilan 

komunikasi dan penguasaan konsep berupa 5 butir soal uraian. 

 
 

a. Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen tes.  Sebuah tes dikatakan valid apabila tes itu dapat 

tepat mengukur apa yang hendak diukur (Arikunto, 2012).  Uji validitas untuk 5 

butir soal uraian dengan menggunakan SPSS versi 23  for Windows dengan taraf 

signifikan 5% dengan kriteria soal dikatakan valid jika r hitung  ≥   r tabel. 
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b. Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kepercayaan instrumen 

penelitian yang digunakan sebagai alat pengumpul data.  Sebuah tes dikatakan 

reliabel, apabila hasil-hasil tes tersebut menunjukkan ketetapan, artinya jika soal 

diuji pada ruang dan waktu yang berbeda hasilnya tetap sama (Arikunto, 2012).  

 
 
Analisis untuk 5 soal uraian menggunakan SPSS versi 23.0 for Windows.  Uji 

reliabilitas dilakukan dengan melihat Cronbach’s Alpha kemudian 

diinterpretasikan dengan menggunakan derajat reliabilitas alat evaluasi menurut 

Guilford (1956).  Kriteria reliabilitas soal jika nilai Alpha Cronbach ≥ r tabel. 

 
 

Kriteria derajat reliabilitas (r11) alat evaluasi menurut Guilford (1956): 

0,80< r11 ≤ 1,00; derajat reliabilitas sangat tinggi 

0,60< r11 ≤ 0,80; derajat reliabilitas tinggi 

0,40< r11≤ 0,60; derajat reliabilitas sedang 

0,20< r11≤ 0,40; derajat reliabilitas rendah 

0,00< r11 ≤ 0,20; tidak reliabel 

 
 
 

2. Analisis data keterampilan komunikasi siswa dan penguasaan konsep 

Nilai pretes dan postes pada penilaian keterampilan komunikasi secara 

operasional dirumuskan sebagai berikut: 

 

Nilai akhir = 
Ʃ ���� ��	
 �������� �����

���� ��������
� 100 
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Data yang diperoleh kemudian dianalisis, dengan menghitung n-Gain yang 

selanjutnya digunakan pengujian hipotesis.  Perhitungan n-Gain bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh PLQ dalam meningkatan keterampilan komunikasi siswa 

dan penguasaan konsep ditunjukkan dengan skor dari siswa dalam pretes dan 

postes.  Peningkatan keterampilan komunikasi siswa dan penguasaan konsep 

ditunjukkan melalui nilai n-Gain.  Perhitungan dengan menggunakan rumus n-

Gain menurut Hake (dalam Sudjana, 2005) adalah 

 

Rumus nilai n-Gain =  
%	���� ����� �%	���� �����

	���� �������� �%	���� �����
 

 

Menurut Hake (dalam Puspita, 2018) terdapat kriteria n-Gain yaitu: 

1) Pembelajaran dengan skor n-Gain “tinggi” jika n-Gain > 0,7 

2) Pembelajaran dengan skor n-Gain ”sedang” n-Gain terletak antara 0,3 < n-

Gain ≤ 0,7  

3) Pembelajaran dengan skor n-Gain ”rendah” jika n-Gain≤ 0,3. 

 
 
 

3. Pengujian hipotesis I  

Pengujian hipotesis I pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh 

pre lecture quiz dalam meningkatan keterampilan komunikasi siswa dan 

penguasaan konsep.  Teknik pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah uji perbedaan dua rata-rata.  Sebelum dilakukan uji perbedaan dua rata-

rata, harus dilakukan uji prasyarat telebih dahulu yaitu uji normalitas dan uji 

homogenitas dua varians. 
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a. Uji normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah sampel berasal dari populasi yang  

berdistribusi normal.  Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan Shapiro-Wilk test, langkah-langkah uji normalitas sebagai 

berikut. 

 

1. Hipotesis 

H0= sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 = sampel berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal 

2. Memasukkan data penelitian berupa nilai pretes dan postes ke dalam program 

SPSS versi 23.0 for windows dengan menggunakan taraf signifikan (α) sebesar 

0,05. 

3. Kriteria Uji: terima H0 jika dan terima H1 jika nilai sig (p) dari Shapiro-Wilk < 

0,05 

 
 
b.  Uji homogenitas 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang dibandingkan memiliki 

nilai rata-rata dan varians identik.  Uji homogenitas yang digunakan dalam 

percobaan ini adalah levene statistics test, langkah-langkah uji homogenitas 

sebagai berikut. 

1. Hipotesis 

H0: σ1
2 = σ2

2 = sampel penelitian mempunyai variansi yang homogen 

H1: σ1
2 σ2

2 = sampel penelitian mempunyai variansi yang tidak homogen. 
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2. Memasukkan data penelitian berupa (pretes dan nilai postes) ke dalam 

program SPSS versi 23.0 for windows dengan menggunakan tara signifikan (α) 

sebesar 0,05. 

3. Kriteria Uji: terima H0 jika nilai sig (p) dari Levene Statistics > 0,05 dan 

terima H1 jika nilai sig (p) dari Levene Statistics < 0,05 

 
 
c. Perbedaan dua rata-rata  

Menurut Sudjana (2005), jika sampel berdistribusi normal dan homogen, maka 

pengujian selanjutnya menggunakan uji statistik parametrik yaitu menggunakan 

uji t.  Uji t dilakukan terhadap perbedaan rerata postes dan pretes.  Uji perbedaan 

rata-rata yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

independent samples t test.  Langkah-langkah uji perbedaan rata-rata nilai pretes 

dan postes sebagai berikut. 

1) Hipotesis: 

H0 = nilai pretes tidak sama dengan nilai postes (ada perubahan) 

H1 = nilai pretes sama dengan nilai postes (tidak ada perubahan) 

2) Memasukkan data penelitian berupa nilai pretes dan postes ke dalam program 

SPSS versi 23.0 for windows dengan menggunakan taraf signifikan (α) sebesar 

0,05. 

3) Kriteria uji: terima H0 jika nilai sig (2-tailed) > 0,05 dan terima H1 jika nilai 

sig (2-tailed) < 0,05 

 
 
 
4. Pengujian hipotesis II 

Pengujian hipotesis II pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh  
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pre lecture quiz dalam meningkatan keterampilan komunikasi siswa dan 

penguasaan konsep.  Teknik pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah uji regresi linier sederhana.  Sebelum dilakukan uji regresi linier 

sederhana, harus dilakukan uji prasyarat telebih dahulu yaitu uji linieritas. 

 

 

a. Uji linieritas 

Uji Linieritas dilakukan untuk menguji apakah pola sebaran variabel X (pre 

lecture quiz) dan variabel Y (keterampilan komunikasi siswa dan penguasaan 

konsep) membentuk garis linier atau tidak.  Uji linier dilakukan dengan 

menggunakan bantuan program SPSS 23.0 for windows.  Uji normalitas yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melihat linearity pada tabel Anova, 

langkah-langkah uji linieritas sebagai berikut: 

i. Hipotesis 

H0 : pola sebaran variabel X dan variabel Y tidak  membentuk garis linier 

H1 : pola sebaran variabel X dan variabel Y membentuk garis linier 

ii. Memasukkan data penelitian berupa nilai pre lecture quiz (X) dan nilai 

posttest (Y) ke dalam program SPSS versi 23.0 for Windows dengan 

menggunakan taraf signifikan (α) sebesar 0,05. 

Kriteria Uji: terima H0 jika nilai sig. linearity pada tabel Anova > 0,05 dan terima 

H   jika nilai sig. linearity pada tabel Anova  < 0,05. 

 
 
b. Uji regresi linier sederhana 

Uji regresi sederhana dilakukan untuk melihat seberapa jauh pengaruh X (pre  
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lecture quiz) terhadap Y (kemampuan komunikasi siswa dan penguasaan konsep).  

Hipotesis yang diuji adalah: 

H0 : Tidak ada pengaruh pre lecture quiz terhadap keterampilan komunikasi siswa 

dan penguasaan konsep. 

H1 : Ada pengaruh pre lecture quiz terhadap keterampilan komunikasi siswa dan 

penguasaan konsep.   

Dengan kriteria pengujian bila thitung  =  ttabel  atau thitung  >  ttabel, dan taraf 

siginifikansi hasil perhitungan lebih kecil dari taraf signifikansi (α) atau sig. < 

0,05 maka keputusan uji tolak H0 dan terima H1.  Untuk mengetahui variabel X 

berpengaruh terhadap variabel  Y  yang  artinya pengaruh yang terjadi dapat 

berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasikan) yaitu menggunakan rumus 

koefisien regresi linier. 

 
 
Menurut Priyatno (2009), regresi linier adalah hubungan secara linier antara  

variabel  dependen  dengan  variabel  independen.  Sedangkan  jenis regresi yang 

dipakai adalah analisis regresi sederhana, analisis regresi linier sederhana dipakai 

untuk menganalisis hubungan linier antara 1 variabel independen dengan variabel 

dependen, dengan Uji t.  Persamaan regresi untuk regresi linier sederhana yaitu: 

Ŷ = a + bX 

Keterangan: 

Ŷ  = nilai prediksi variabel dependen 

a   = konstanta, nilai Ŷ jika X = 0 

b  = koefisien regresi, yaitu nilai peningkatan atau penurunan 

variabel Ŷ yang didasarkan variabel X 
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X  = variabel independen 

 
 

5. Analisis data keterlaksanaan pengaruh pre lecture quiz  

Keterlaksanaan pengaruh pre lecture quiz diukur melalui penilaian yang meliputi 

sintak pembelajaran, sistem sosial, dan prinsip reaksi serta dinilai oleh dua orang 

observer dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

1) Menghitung jumlah skor yang diberikan oleh pengamat untuk setiap aspek 

pengamatan, kemudian dihitung persentase ketercapaian menurut Sudjana 

(2005) dengan rumus: 

% Ji = (ΣJi / N) x 100% 

Keterangan :  

%Ji = Persentase ketercapaian dari skor ideal untuk setiap aspek 

 pengamatan pada pertemuan ke-i 

ΣJi = Jumlah skor setiap aspek pengamatan yang diberikan oleh pengamat 

 pada pertemuan ke-i 

 N  = Skor maksimal (skor ideal) 

2) Menghitung rata-rata persentase ketercapaian untuk setiap aspek pengamatan 

dari dua orang pengamat 

3) Menafsirkan data dengan tafsiran harga persentase ketercapaian pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) sebagaimana pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Kriteria tingkat keterlaksanaan (Sunyono, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
6. Analisis data aktivitas siswa 

Aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung diukur dengan menggunakan 

lembar observasi aktivitas siswa yang terdiri dari beberapa aspek penilaian yang 

dilakukan oleh observer.  Analisis terhadap aktivitas siswa dilakukan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut. 

1) Menghitung jumlah skor yang diberikan oleh observer untuk setiap aspek 

pengamatan, kemudian menghitung persentase ketercapaian dengan rumus: 

%Ji =  
ΣJi

N 
× 100% 

Keterangan 

%Ji : Persentase dari skor ideal untuk setiap aspek pengamatan pada   

pertemuan ke-i 

ΣJi : Jumlah skor setiap aspek pengamatan yang diberikan oleh observer 

pada pertemuan ke-i 

N : Skor maksimal (skor ideal) 

2) Menafsirkan data dengan tafsiran harga persentase kemampuan siswa dengan 

Persentase  Kriteria  

80,1% - 100,0% Sangat tinggi 

60,1% - 80,0% Tinggi  

40,1% - 60,0% Sedang  

20,1% - 40,0% Rendah  

0,0% - 20,0% Sangat rendah 
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kriteria : 

80,1% < %Ji ≤ 100,0%; kriteria sangat tinggi 

60,1 < %Ji ≤ 80,0; kriteria tinggi 

40,1% < %Ji ≤ 60,0; kriteria sedang 

20,1 < %Ji ≤ 40,0; kriteria rendah 

0,0 < %Ji ≤ 20,0; kriteria sangat rendah (Sunyono, 2012). 

 

 

 

7. Analisis data komunikasi siswa 

Data komunikasi siswa selama pembelajaran berlangsung diukur dengan 

menggunakan lembar observasi komunikasi siswa yang terdiri dari beberapa 

indikator keterampilan komunikasi penilaian yang dilakukan oleh dua orang 

observer.  Analisis terhadap keterampilan komunikasi dilakukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut. 

Menghitung jumlah skor yang diberikan oleh observer untuk setiap aspek 

pengamatan, kemudian menghitung persentase ketercapaian dengan rumus: 

%Ji =  
ΣJi

N 
× 100% 

Keterangan : 

%Ji : Persentase dari skor ideal untuk setiap aspek pengamatan pada      

    pertemuan ke-i 

ΣJi : Jumlah skor setiap aspek pengamatan yang diberikan oleh observer pada  

    pertemuan ke-i 

N : Skor maksimal (skor ideal) 

 
 



 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

Pre lecture quiz berpengaruh dalam meningkatkan keterampilan komunikasi 

siswa dan penguasaan konsep pada materi asam basa Arrhenius. Terdapat 

pengaruh yang positif dan signifikan antara pre lecture quiz dalam meningkatkan 

keterampilan komunikasi siswa dan penguasaan konsep dengan koefisien 

determinasi sebesar 31,3%. 

 

 

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh saran sebagai 

berikut: 

1. Pembelajaran menggunakan pre lecture quiz hendaknya dapat diterapkan, 

karena memberikan pengaruh yang besar dan positif terhadap keterampilan 

komunikasi siswa dan penguasaan konsep terutama pada materi asam basa 

Arrhenius. 
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2. Bagi calon peneliti yang tertarik untuk menggunakan pre lecture quiz 

hendaknya menerapkan pre lecture quiz lebih dari empat kali, agar 

memperoleh hasil belajar siswa yang lebih baik serta dapat memperhatikan 

efisiensi waktu yang baik, sehingga dalam kegiatan pembelajaran tidak 

menghabiskan waktu yang lebih lama. 

 

3. Bagi calon peneliti yang tertarik untuk menggunakan pre lecture quiz 

hendaknya menggunakan angket respon siswa agar hasil penelitian lebih baik. 
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