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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah Quasi Eksperimental Design (quasi 
eksperimen) dengan melihat efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe 
STAD dengan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap hasil belajar 
matematika siswa. Desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat 
berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang 
mempengaruhi pelaksanaan eksperimen (Sugiyono, 2011:77). Quasi 
Eksperimental Design memiliki beberapa jenis, salah satunya adalah desain 
Nonequivalent Control group. Penelitian ini memilih desain Nonequivalent 
Control group, karena desain ini bertujuan untuk memperoleh informasi 
perkiraan dalam penelitian, dimana keadaannya tidak memungkinkan untuk 
mengontrol atau memanipulasi suatu variabel yang relevan. Penelitian ini 
memilih kelas-kelas yang diperkirakan sama kondisinya. Perbedaan nilai rata-
rata antara kelas awal dan perbedaan nilai rata-rata akhir diuji signifikansinya 
secara statistik. Dua kelompok yang ada diberi pretest, kemudian diberi 
treatment dan diberi posttest. Hal ini akan dilihat rata-rata hasil belajar 
matematika pada masing-masing kelas. Kelas eksperimen dikenai perlakuan 
(treatment) dengan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, sedangkan 
kelas kontrol diberikan perlakuan (treatment) dengan model pembelajaran 
kooperatif tipe STAD. 

Variabel yang tidak dikontrol atau diabaikan dalam penelitian ini disebut 
variabel ekstran. Perbedaan hasil eksperimen pada kelompok eksperimen dan 
kelompok kontrol, bukan secara mutlak karena tindakan yang diberikan, tetapi 
sebagian lagi karena adanya variabel ekstran yang ikut mempengaruhinya. 
Besar kecilnya pengaruh variabel ekstran yang dapat menyebabkan terjadinya 
perbedaan disebut kesesatan atau errors. Terdapat dua jenis kesesatan dalam 
penelitian eksperimen yaitu kesesatan konstan dan kesesatan tidak konstan. 
Kesesatan konstan merupakan pengaruh akibat variabel ekstrane, yang selalu 
ada dalam setiap eksperimen. Variabel ini tidak dapat diketahui, tidak dapat 
diukur dan sulit untuk dikendalikan, serta tidak mudah untuk diperhitungkan 
dan dipisahkan dengan perbedaan hasil yang ditimbulkan oleh variabel 
eksperimen. Kesesatan tidak konstan yaitu kesesatan yang terjadi pada satu 
atau beberapa kelompok dalam suatu eksperimen, tetapi tidak terjadi pada satu 
kelompok lain.  
 

B. Subjek dan Lokasi Penelitian 
Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 7 Salatiga. 

Jumlah siswa kelas VIII adalah 205, yang terbagi menjadi 8 kelas yaitu kelas VIII 
A, VIII B, VIII C, VIII D, VIII E, VIII, F, VIII G, VIII H. Penelitian ini menggunakan dua 
kelas dan kelas yang terpilih adalah kelas VIII D dan VIII F. Hal ini dilakukan 
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karena setelah diteliti ternyata kelas tersebut dibentuk secara heterogen, bukan 
dari kelas pandai, sedang atau rendah. Diperkirakan bahwa kelas VIII D dan VIII 
F memiliki kondisi yang sama. Jumlah siswa kelas kelas VIII D SMP Negeri 7 
Salatiga sebanyak 26 siswa yang terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 16 siswa 
perempuan. Jumlah siswa kelas VIII F SMP Negeri 7 Salatiga sebanyak 26 siswa 
yang terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan. Kelas VIII F sebagai 
kelas eksperimen dan kelas VIII D sebagai kelas kontrol. 

Proses pembelajaran sehari-hari yang sering digunakan oleh guru dalam 
mengajar siswa kelas VIII adalah model pembelajaran konvensional. 
Pembelajaran lebih terpusat pada guru, sedangkan siswa hanya mendengarkan 
dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Siswa lebih cenderung diam 
dan tenang saat menerima pelajaran yang diberikan oleh guru pada saat proses 
pembelajaran berlangsung. Hal ini disebabkan karena siswa belum memahami 
dengan benar tentang pelajaran yang diberikan guru dan sebagian besar siswa 
pada kelas ini memiliki hasil belajar matematika yang masih kurang baik. 

 
C. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini ada 2 yaitu, variabel bebas dan variabel terikat. 
Variabel bebas (independent variable) adalah variabel yang mempengaruhi atau 
yang menyebabkan timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2010: 4). Variabel 
bebas dalam penelitian ini menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 
STAD dengan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Variabel terikat 
(dependent variable) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat 
dari variabel bebas (Sugiyono 2010: 4). Variabel terikat dalam penelitian ini 
adalah hasil belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 7 Salatiga. 

 
D. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2013 sampai dengan bulan 
Juni 2013 yang dilakukan secara bertahap, sebagai berikut:  

 
Tabel 3.1 Tahap-Tahap Penelitian 

BULAN TAHAP KEGIATAN 

Januari – Februari 
2013 

Persiapan 
penelitian 

Tahap ini mencakup penyusunan judul, penyusunan 
proposal penelitian, penyusunan instrumen penelitian, 
kunjungan ke sekolah yang direncanakan sebagai tempat 
penelitian dan permohonan izin penelitian di sekolah 
dengan membawa surat ijin penelitian dari TU FKIP. 

Maret 2013 Pelaksanaan 
penelitian 

Tahap ini mencakup kegiatan-kegiatan yang dilakukan di 
sekolah yang meliputi wawancara dengan guru mata 
pelajaran, konsultasi dengan guru, observasi, melakukan 
proses pembelajaran di dua kelas, yaitu kelas eksperimen 
dan kelas kontrol. 

April – Juni 2013 Penyusunan 
laporan 

penelitian 

Tahap pengolahan data, konsultasi dosen pembimbing 
yang diikuti dengan penyusunan laporan serta persiapan 
ujian. 
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Berikut ini merupakan jadwal kegiatan yang dilakukan dalam penelitian di 
lapangan, antara lain: 

 
Tabel 3.2 Jadwal Pengambilan Data di Lapangan 

No. Hari, Tanggal Kegiatan 

1 Jumat, 1 Maret 2013 Melakukan uji coba instrumen pada kelas VIII B dan VIII C siswa 
SMP Negeri 7 Salatiga 

2 Rabu, 6 Maret 2013 Memberikan soal pretest pada kelas kontrol 

3 Kamis, 7 Maret 2013 Mengajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 
STAD pada kelas kontrol dengan materi menyelesaikan masalah 
yang berkaitan dengan keliling lingkaran 

Memberikan soal pretest pada kelas eksperimen 

4 Senin, 11 Maret 2013 Mengajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 
Jigsaw pada kelas eksperimen dengan materi menyelesaikan 
masalah yang berkaitan dengan keliling lingkaran 

5 Rabu, 13 Maret 2013 Mengajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 
STAD pada kelas kontrol dengan materi menemukan rumus luas 
lingkaran 

6 Kamis, 14 Maret 
2013 

Mengajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 
STAD pada kelas kontrol dengan materi menyelesaikan masalah 
yang berkaitan dengan luas lingkaran 

Mengajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 
Jigsaw pada kelas eksperimen dengan materi menemukan rumus 
luas lingkaran 

7 Senin, 18 Maret 2013 Mengajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 
Jigsaw pada kelas eksperimen dengan materi menyelesaikan 
masalah yang berkaitan dengan luas lingkaran 

8 Selasa, 19 Maret 
2013 

Memberikan soal posttest pada kelas kontrol 

Memberikan soal posttest pada kelas eksperimen 

 
E. Desain Penelitian dan Prosedur Penelitian 

1. Desain Penelitian 
Penelitian ini menggunakan desain Quasi Eksperimental Design-

Nonequivalent Control group, dengan menggunakan tes awal (pretest), 
kemudian kedua kelompok diberikan perlakuan yang berbeda dan diberikan 
tes akhir (posttest). Model desain penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.3 
dibawah ini. 

Tabel 3.3 Desain Penelitian 
Kelompok Sebelum Tes Perlakuan Sesudah Tes 

A O X1 O 

B O X2 O 

(Darmadi, 2011:201) 
 

Keterangan: 
A :  Kelompok Eksperimen. 
B :  Kelompok Kontrol. 
O :  Tes awal siswa (pretest) 
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X1: Perlakuan 1 (menggunakan model pembelajaran Kooperatif tipe 
Jigsaw). 

X2: Perlakuan 2 (menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 
STAD). 

 :  Tes akhir siswa (posttest). 
2. Prosedur Penelitian 

Prosedur dalam penelitian ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu: 
a. Tahap Persiapan 

 Tahap persiapan dilakukan dalam beberapa hal untuk 
mempersiapkan penelitian, antara lain melakukan observasi di sekolah 
dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan seperti daftar nama 
siswa dan daftar nilai matematika siswa yaitu nilai ulangan sebelumnya. 
Nilai ulangan yang didapatkan dijadikan sebagai dasar dalam pembagian 
kelompok supaya pembagian kelompok kooperatif menjadi heterogen. 
Membuat instrumen tes untuk pretest dan posttest serta 
mengonsultasikan instrumen tes kepada dosen pembimbing serta guru 
mata pelajaran. Sebelum melaksanakan pretest-posttest, dilakukan uji 
istrumen di kelas lain untuk mengetahui validitas soal. Subjek untuk 
mengetahui validitas soal sebanyak 50 siswa di kelas VIII B dan VIII C di 
SMP Negeri 7 Salatiga. 
 Soal yang valid digunakan untuk pretest-posttest di kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil dari pretest-posttest diuji 
homogenitas dan normalitas untuk mengetahui data awal siswa di kelas 
eksperimen dan kelas kontrol, untuk menggunakan teknik analisis yang 
akan digunakan. Seusai menguji kemampuan awal siswa, hal yang 
dilakukan adalah membuat RPP, LKS serta lembar observasi aktivitas 
siswa. Tidak lupa juga untuk mengonsultasikan RPP, LKS dan lembar 
observasi siswa dengan dosen pembimbing. 

b. Tahap Pelaksanaan 
Pelaksanaan penelitian ini menggunakan dua kelas, yaitu kelas VIII D 

sebagai kelompok kontrol dan VIII F sebagai kelompok eksperimen. Kelas 
kontrol dikenai perlakuan dengan model pembelajaran kooperatif tipe 
STAD dan kelompok eksperimen dikenai perlakukan dengan model 
pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Nilai tes yang diperoleh siswa 
setelah proses pembelajaran dilaksanakan kemudian dianalisis untuk 
mengetahui efektivitas hasil belajar matematika yang diperoleh siswa 
pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

 
F. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, 
tes dan observasi. Tes, digunakan untuk mengukur hasil belajar matematika 
siswa yaitu berupa soal pilihan ganda yang diberikan pada kelas eksperimen dan 
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kelas kontrol. Observasi, dilakukan untuk memantau proses pembelajaran yang 
dilaksanakan pada tiap pertemuan. 

 
G. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan pada kelompok eksperimen 
dan kelompok kontrol dalam penelitian ini, meliputi:  
1. Lembar observasi  

Lembar observasi yang digunakan terdiri dari dua yaitu, lembar observasi 
siswa dan lembar observasi guru. Lembar observasi siswa digunakan untuk 
memantau proses pembelajaran yang dilaksanakan tiap pertemuan. 
Sedangkan lembar observasi guru digunakan untuk melihat kemampuan 
mengajar guru dalam menggunakan model pembelajaran. 

2. Soal Tes 
Tes diadakan dua kali, yang tes awal (pretest) dan tes akhir  (posttest). 
Berikut ini kisi-kisi soal yang digunakan dalam tes: 
 

Tabel 3.4 Kisi-kisi Soal Materi Lingkaran Kelas VIII SMP 
Standar 

Kompetensi 
Kompetensi 

Dasar 
Indikator Jumlah Item Soal 

4. 
Menentukan 
unsur 
bagian 
lingkaran 
serta 
ukurannya. 

4.2 
Menghitung 
keliling dan 
luas 
lingkaran 

Menentukan nilai  dengan membagi 
keliling benda bangun lingkaran 
dengan diameternya. 

1 

Menentukan rumus keliling lingkaran 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Menentukan rumus luas lingkaran 9, 10, 11, 12, 13, 
14,  15 

Menggunakan rumus keliling lingkaran 
dalam kehidupan sehari-hari 

16, 17 

Menggunakan rumus luas lingkaran 
dalam kehidupan sehari-hari. 

18, 19, 20. 

 
Instrumen tes yang telah diujikan pada siswa selanjutnya akan dianalisis 

untuk menentukan validitas dan reliabilitas dari soal-soal yang telah 
diberikan. Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk menganalisis 
instrumen hasil uji coba adalah sebagai berikut:  
a. Uji Validitas Tes  

Tes dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang hendak 
diukur. Menurut Arikunto (2002:75) untuk menentukan suatu item 
tertentu valid atau tidak digunakan nilai besarnya koefisien Corrected 
Item-Total Correlation (𝑥) sebagai berikut: 
0,00 ≤  𝑥 <  0,20  =  validitas sangat rendah 
0,20 ≤  𝑥 <  0,40 =  validitas rendah  
0,40 ≤  𝑥 <   0,60 =  validitas cukup 
0,60 ≤  𝑥 <   0,80  =  validitas tinggi  
0,80 ≤  𝑥 <  1,00  =  validitas sangat tinggi  
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Soal yang valid dan tidak valid dapat dilihat pada Tabel 3.5 di bawah ini.  
 

Tabel 3.5 Validitas Instrumen Penelitian 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean 
if Item 

Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

SOAL1 18.66 17.494 .134 . .735 

SOAL2 18.54 17.764 .190 . .734 

SOAL3 19.00 16.449 .319 . .724 

SOAL4 19.08 17.300 .110 . .739 

SOAL5 18.90 16.296 .372 . .720 

SOAL6 19.24 17.043 .203 . .732 

SOAL7 18.54 17.723 .224 . .733 

SOAL8 18.56 17.680 .175 . .733 

SOAL9 19.06 15.649 .529 . .708 

SOAL10 18.88 18.393 -.149 . .756 

SOAL11 18.88 14.842 .785 . .689 

SOAL12 18.68 17.242 .205 . .732 

SOAL13 18.92 16.687 .267 . .728 

SOAL14 18.58 17.391 .280 . .729 

SOAL15 18.60 17.020 .404 . .724 

SOAL16 18.62 17.220 .278 . .728 

SOAL17 18.66 17.209 .233 . .730 

SOAL18 18.72 18.491 -.186 . .754 

SOAL19 19.04 16.325 .351 . .722 

SOAL20 18.94 16.425 .331 . .723 

SOAL21 19.00 15.796 .488 . .711 

SOAL22 19.12 16.638 .279 . .727 

SOAL23 19.14 16.653 .279 . .727 

SOAL24 19.06 17.119 .153 . .736 

SOAL25 18.86 17.102 .171 . .735 

SOAL26 18.72 16.165 .518 . .713 

SOAL27 18.84 15.933 .493 . .712 

SOAL28 19.44 18.047 -.048 . .742 

SOAL29 18.56 17.435 .324 . .729 

SOAL30 19.24 17.941 -.036 . .747 

 
Menurut Sugiyono (2010: 315), suatu item instrumen penelitian 

dianggap valid jika memiliki koefisien Corrected Item-Total Correlation 

(𝑥) 0,2. Uji coba item tes untuk uji validitas soal tes diterapkan pada 50 
siswa kelas VIII SMP Negeri 7 Salatiga di kelas VIII B dan VIII C pada 
tanggal 1 Maret 2013. Soal-soal yang diberikan untuk uji validitas 
sebanyak 30 item soal bentuk pilihan ganda. Berdasarkan uji soal 
validitas, terdapat 20 item soal yang valid dan 10 item soal yang tidak 
valid. Soal yang valid adalah soal yang bernomor 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29 dan yang tidak valid adalah 
soal bernomor 1, 2, 4, 8, 10, 18, 24, 25, 28, 30.  
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b. Uji Reliabilitas Tes   
Reliabel adalah suatu instrumen cukup dapat dipercaya sebagai alat 

pengumpul data sesuai dengan kenyataan. Kriteria yang digunakan untuk 
menentukan reliabilitas instrumen didasarkan pada nilai koefisien Alpha 
Cronbach (α) sebagai berikut: 
0,00 ≤   α <  0,20  =  Kurang Reliabel 
0,20 ≤   α <  0,40  =  Agak Reliabel 
0,40 ≤   α <  0,60  =  Cukup Reliabel 
0,60 ≤   α  <  0,80  =  Reliabel 
0,80 ≤   𝛼  <  1,00  =  Sangat Reliabel 

Uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
skala Alpha Cronbach (α). Uji reliabilitas pada soal tes yang telah 
dilakukan, diperoleh hasil reliabilitas yang menyatakan bahwa hasil 
reliabilitas “Reliabel” karena nilai alpha (α) > 0,6 yaitu sebesar 0,736. Hasil 
analisis validitas dan instrumen pada soal tes yang diberikan 
menunjukkan bahwa soal valid dan reliabel, maka soal-soal tersebut layak 
digunakan. Hasil penghitungan reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 3.6 di 
bawah ini. 

Tabel 3.6 Reliabilitas Instrumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H. Teknik Analisis Data 

1. Uji Normalitas Data 
Uji normalitas varians bertujuan untuk mengetahui apakah kedua varians 

memiliki data berdistribusi normal atau tidak. Hal ini penting dilakukan agar 
dapat menentukan teknik analisis yang tepat untuk kondisi data awal yang 
ada, yaitu menggunakan statistik parametrik. Untuk keperluan tersebut 
digunakan uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.  

 
2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah kedua kelompok 
mempunyai varian yang sama atau tidak, jika kedua kelompok mempunyai 
varian yang sama maka kelompok tersebut dikatakan homogen. 
Homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dari masing-masing 
kelompok sampel mempunyai varians yang sama atau berbeda sehingga 
dapat ditentukan rumus t-test mana yang akan dipilih untuk pengujian 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 
Based on 

Standardized Items N of Items 

.736 .740 30 

 



35 
 

 
 

hipotesis. Pengujian homogenitas sampel, didasarkan atas asumsi bahwa 
apabila varians yang dimiliki oleh sampel-sampel yang bersangkutan tidak 
jauh berbeda, maka sampel-sampel tersebut cukup homogen (Suharsimi 
Arikunto, 2006:290). Berdasarkan data dari pretest pada materi lingkaran, 
maka ditetapkan nilai rata-rata untuk kelas eksperimen sebesar 56,15 dan 
nilai rata-rata untuk kelas kontrol sebesar 55,19. Pengujian homogenitas 
varians menggunakan bantuan SPSS 16 (Statistical Product and Service 
Solution 16), yaitu dengan langkah-langkah Analyze-Comparmean-Oneway 
Anova.  
 

3. Uji Beda Rata-rata dengan T Test 
Uji-t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. Pengujian yang dilakukan sebelum analisis independen 
sampel T-test yaitu uji asumsi varians (uji levene’s) untuk mengetahui apakah 
varians sama atau berbeda. Setelah uji asumsi varians, kemudian dilakukan 
uji Independent Samples T-test. Taraf signifikansi uji sampel bebas 
(Independent Sample T-Test) adalah 0,05 (convidence interval 95%). Uji-t 
digunakan untuk penelitian yang menguji ada tidaknya perbedaan untuk 
pengambilan keputusan dapat dilihat setelah dilakukan analisis data. Jika 
signifikansi > 0,05 maka H0 diterima atau menolak H1, namun jika signifikansi 
< 0,05 maka H0 ditolak atau menerima H1. Kriteria keputusannya adalah H0 
ditolak jika thitung > ttabel  dengan df= n -1. Hipotesis yang akan diujikan adalah: 
H0 : μ1 = μ2 (Tidak ada efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap hasil 
belajar matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 7 Salatiga pada 
materi lingkaran) 

H1 : μ1 ≠ μ2 (Ada efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan 
model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap hasil 
belajar matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 7 Salatiga pada 
materi lingkaran) 

Keterangan: 
μ 1 : rata-rata hasil belajar kelompok eksperiman 
μ2  : rata-rata hasil belajar kelompok kontrol 
 

4. Uji Normalitas Gain 
Gain merupakan selisih antara pretest dan posttest. Data yang diperoleh 

dianalisis secara deskriptif, untuk menghitung peningkatan pemahaman atau 
penguasaan konsep siswa setelah pembelajaran berlangsung. Tujuannya 
untuk menghindari hasil kesimpulan bias dalam penelitian. Hake (2002) 
mengembangkan sebuah alternatif untuk menjelaskan gain yang disebut 
gain ternormalisasi (normalized gain). Analisis gain ternormalisasi digunakan 
untuk mengatahui kriteria normalisasi gain yang dihasilkan. Gain diperoleh 
dari data skor pretest dan posttest selanjutnya diolah untuk menghitung 
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rata-rata ternormalisasi gain. Rata-rata n-gain dihitung dengan rumus 
(Meltzer, 2003): 

 
 
 

Menurut Hake, skor ternormalisasi menunjukkan tingkat efektivitas 
perlakuan dari perolehan skor atau posttest. Perhitungan indeks n-gain 
dilakukan terhadap skor hasil belajar siswa, hal ini dilakukan untuk 
menghindari adanya bias penelitian yang disebabkan perbedaan indeks gain 
akibat nilai pretest yang berbeda dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. 
Terdapat tiga kategori perolehan gain ternormalisasi, yaitu: 

 
Tabel 3.7 Kriteria Gain 

Indeks Gain Interpretasi 

g > 0,70 Tinggi 

0,30 < g < 0,70 Sedang 

g ≤ 0,30 Rendah 

 

 

𝑁 𝑔𝑎𝑖𝑛 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡
 

 


