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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4. 1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Persiapan Pelaksanaan Pembelajaran

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen pada dua kelas. 

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai April 2013, pada 

siswa kelas IV SD N 01 Dadapayam dan SD N Dadapayam 02 Kecamatan Suruh 

Kabupaten Semarang. Sebelum kegiatan penelitian ini dilaksanakan, terlebih 

dahulu dilaukan pretest terhadap siswa kelas IV di  kedua SD untuk mengetahui 

tingkat kesetaraan kedua kelas. Setalah diketahui kedua kelas menunjukan 

perbedaan yang tidak signifikan maka dilanjutkan dengan menyusun rencana 

pelaksanaan pembelajaran untuk kedua kelas tersebut. Untuk RPP dapat dilihat di 

Lampiran 3 dan 4 

4.1.2 Analisis Data prasyarat

4.1.2.1 Uji Validitas Instrumen Tes

Dari uji validitas yang dilakukun terhadap soal uji homogenitas, pretest 

dan posttest didapatkan hasil sebagai berikut :

Pretest dan Posttest 

Uji validitas pretest dan posttest dilakukan di SD N Dadapayam 02 dengan jumlah 

soal 20 soal dan diperoleh sebanyak 16 soal valid yaitu 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 15, 16, 17 dan, 20. Hasil tersebut dapat dilihat diLampiran 1. Soal pretest 

dan postes  sebelum  di uji validitas dapat dilihat di Lampiran 8. 

4.1.2.2 Uji Reliabilitas Instrumen Tes

Dari uji reliabilitas yang dilakukun terhadap soal uji homogenitas, pretest 

dan posttest didapatkan hasil sebagai berikut :

Pretest dan Posttest 

Uji reabilitas dilakukan di SD N Dadapayam 02 dengan jumlah soal 20 soal dan 

diperoleh sebanyak cronbach’s alpha sebasar 0.723 . Hasil tersebut dapat dilihat 



30

pada tabel dibawah ini. Untuk hasil secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 1. 

Soal pretest dan postes yang sudah di uji validitas dan reliabilitas dapat dilihat 

diLampiran 9.

Tabel 4.1
Tabel Reliabilitas Soal Posttest Dan Pretest 

Reliability Statistics

Cronbach's 
Alpha N of Items

.723 20

Dari tabel diatas diperoleh cronbach’s alpha sebasar 0.723 maka soal dinyatakan 

reliable.

4.1.2.3 Analisis Taraf Kesukaran Item Instrumen

Dari uji taraf kesukaraan yang dilakukun terhadap soal pretest dan posttest. 

Analisa tingkat kesukaran ini bertujuan untuk mengetahui persebaran tingkat 

kesukaran soal pretest dan posttest yang akan dikerjakan oleh siswa. Dari analisa 

yang dilakukan didapatkan hasil sebagai berikut :

Pretest dan Posttest 

Uji tingkat kesukaran dilakukan di SD N Dadapayam 02 dengan jumlah soal 20 

soal. Dilakukan pada siswa kelas V. dengan jumlah siswa sebanya 26 siswa. dari 

uji tingkat kesukaran soal pretes dan posttest tersebut didapatkan bahwa taraf 

kesukaran berada ditingkat criteria soal mudah dan soal sedang. Untuk melihat 

hasil tersebut dapat dilihat pada Lampiran 10

4.1.2.4 Uji Homogenitas

Uji homogenitas dilakukan terhadap kelas eksperimen dan kelas kontrol 

melalui hasil pretest yang telah dilakukan terhadap kedua kelas. Dari uji 

homogenitas yang dilakukan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan 

jumlah siswa kelas eksperimen 20 siswa dan kelas kontrol 22 siswa. Dengan 

tingkat kesalahan 5% maka  diperoleh hasil pengolahan data sebagai beriku
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Tabel 4.2
Tabel Uji T Untuk Menentukan Kesetaraan Kelas Eksperimen Dan Kelas 

Kontrol

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means

F Sig. T df

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Differe

nce

Std. 

Error 

Differe

nce

95% Confidence 

Interval of the 

Difference

Lower Upper

Kemam

puan

Equal 

variances 

assumed

.310 .581 .893 40 .377 2.66358 2.98133
-

3.36191
8.68906

Equal 

variances not 

assumed

.888
38.2

04
.380 2.66358 2.99882

-

3.40616
8.73331

Karena signifikansi hasil uji t pada tabel sig(2-tailed) menunjukan angka 

0.377 lebih besar dari 0.05. dari hasi tersebut maka dapat ditarik kesipulan bahwa 

kedua kelas dinyatakan homogen atau setara sehingga kedua kelas memenuhi 

syarat sebagai obyek penelitian eksperimen yang dilakukan.

4.1.2.5 Uji Normalitas Data

4.1.2.5.1 Uji Normalitas Pretest

Dari uji normalitas pretest yang dilakukan pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol dengan tingkat  kesalahan 5% didapatkan hasil tes sebagai berikut :
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Tabel 4.3 
Tabel Uji Normalitas Pretest Dua kelompok kelas.

Faktor

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic Df Sig. Statistic df Sig.

Kemampuan 1 .229 20 .007 .868 20 .011

2 .219 22 .007 .915 22 .059

a. Lilliefors Significance Correction

Dari tabel diatas  didapatkan nilai signifikansi (kolmogorov-smirnov) = 0.07 > 

0.05 sehingga data data yang ada di kedua kelas berdistribusi secara normal. 

4.1.2.5.2 Uji normalitas Posttest 

Dari uji normalitas pretest yang dilakukan pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol dengan tingkat  kesalahan 5% didapatkan hasil tes sebagai berikut :

Tabel 4.4
Tabel Uji Normalitas Posttest Dua kelompok kelas.

Tests of Normality

VAR0
0002

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic Df Sig. Statistic df Sig.

VAR0000
1

1 .181 20 .086 .902 20 .045

2 .182 22 .056 .911 22 .050

a. Lilliefors Significance Correction
dari data tabel diatas dibapatkan signifikansi kolmogorov-Simirnov* sebesar 

0.086 dan 0.056  semuanya lebih dari 0.05 sehingga dapat dapat disipulkan bahwa 

data hasil posttest berdistribusi normal.

4.1.2.6 Uji Hipotesis dengan Uji Perbedaan Dua Rerata

Uji hipotesis dengan uji perbedaan dua rerata dilakukan untuk mengetahui 

apakah terdapat perbedaan hasil belajar antara kelompok kontrol dan kelompok 
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eksperimen secara signifikan antara dua populasi dengan melihat rata-rata dua 

sampelnya, adapun hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut:

H0 : Rata-rata nilai kelompok eksperimen = Rata-rata nilai kelompok kontrol.

Artinya bahwa tidak terdapat pengaruh rerata hasil belajar siswa yang 

menggunakan model pembelajaraan problem solving dengan permainan.

Ha :   Nilai rata-rata eksperimen > Nilai rata-rata kontrol.

Artinya bahwa, terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap rerata hasil 

belajar siswa yang menggunakan Model Pembelajaran Problem Solving dengan 

Permainan.

dari uji t yang dilakukan dari kedua kelas yang digunakan sebagai penelitian 

didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.5
Tabel Uji T Terhadap Hasil Posttest Kedua Kelas Yang Digunakan Sebagai 

Penelitian  

Dari data tabel diatas didapatkan nilai signifikansi (2-tailed) sebesar 0.01 < 0.05 

sehingga dapat disimpulkan Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan data tersebut 

dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara model 

Independent Samples Test

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t Df
Sig. (2-
tailed)

Mean 
Differe

nce

Std. 
Error 

Differe
nce

95% Confidence 
Interval of the 

Difference

Lower Upper

VAR
00001

Equal 
variances 
assumed

.826 .369
2.69

4
40 .010

7.4246
8

2.7564
0

1.8537
9

12.9955
8

Equal 
variances not 
assumed

2.66
4

36.2
62

.011
7.4246

8
2.7869

8
1.7738

4
13.0755

2
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pembelajaran probem solving dengan permainan dan Model Pembelajaran 

Problem Solving dengan Gambar. 

4.1.3 Proses Pembelajaran 

Sebelum dilakukan proses pembelajaran kedua kelas diberikan pretest 

terlebih dahulu untuk mengetahui kemampuan dasar siswa dalam memahami 

materi pecahan yang akan diajarkan. Kelas eksperimen rata - rata hasil pretestnya 

adalah 62.96 dan kelas kontrol hasil pretestnya adalah 60,30 Untuk nilai pretest 

selengkapnya dapat dilihat di Lampiran 2. Berikut adalah tabel diskripsi stasistik 

untuk nilai pritest kedua kelas. 

Tabel 4.6
Tabel Diskripsi Statistik Pretest Kedua Kelas

Kelas eksperimen Kelas control

Nilai min 40 40
Nilai max 73,33 73,33

Rata – Rata 62,96 60,30
Standar 
Devisasi

10,24 9,08

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasi pretest untuk kedua kelas hampir 

sama. Nilai minimal dan maksimal dari kedua kelas sama. Rata – rata hasil pretest 

dari kedua  juga tidak jauh berbeda. Hal tersebut didukung dengan uji homogen 

terhadap kedua kelas yang hasil ujinya menyatakan kelas dalam keadaan homogen 

sehingga kedua kelas memenuhi syarat untuk dilakukan penelitian.

Setelah dilakukan pretest kemudian dilakukan perlakuan terhadap dua 

kelas. Untuk kelas eksperimen digunakan Model Pembelajaran Problem Solving 

dengan Permainan, sedangkan kelas kontrol menggunakan Model Pembelajaran 

Problem Solving dengan Gambar. Proses pembelajaran berlangsung 1 x 

pertemuan 3 jam pembelajaran. Dalam pembelajaran yang dilakukan peneliti 
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melakukan pembelajaran sedangkan guru kelas melakukan observasi terhadap 

proses pembelajaran yang dilakukan. Pembelajaran di akhiri dengan pemberian 

posttest terhadap masing - masing kelas. Setelah posttest dilakukan didapatkan 

bahwa rata – rata hasil belajar matematika mengenai pecahan kelas eksperimen  

setelah perlakuan adalah 77,99 dan untuk kelas kontrol adalah 70,57. Hasil 

posttest selengkapnya dapat dilihat di lampiran11. Berikut adalah tabel diskipsi 

stastistik dari hasil posttest. 

Tabel 4.7 
Tabel Diskripsi Statistik Posttest Kedua Kelas

Kelas eksperimen Kelas control

Nilai min 66,67 60
Nilai max 100 86,67

Rata – Rata 77,99 70,57
Standar Devisasi 9,93 7,89

Dari tabel diatas dapat dilihat nilai minimum, nilai maximum dan rata –

rata nilai posttest  kelas eksperimen lebih tinggi dari kelas kontrol. Hal tersebut 

menunjukan bahwa model pembelajaran yang dilakukan pada kelas eksperimen 

lebih bagus daripada model pembelajaran yang digunakan dikelas kontrol 

sehingga dapat disimpulkan bahwa Model Pembelajaran Problem Solving dengan 

Permainan lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar matematika mengenai 

pecahan. 

4. 2 Pembahasan

Melihat gambaran umum permasalahan yang ada, peneliti mencoba 

menerapkan alternatif model pembelajaran yang dapat dilakukan dalam 

pembelajaran yaitu dengan menerapkan Model Pembelajaran Problem Solving 

dengan Permainan di kelas eksperimen dan Model Pembelajaran Problem Solving 

dengan Gambar dikelas kontrol. Peneliti juga membandingkan model 

pembelajaran yang mana yang lebih baik dalam meningkatkan  hasil belajar 

matematika kelas 4 SD materi pecahan. 
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Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, adanya perbedaan  yang 

signifikan dari model pembelajaran  problem solving dengan permainan di SD N 

Dadapayam 01 dan model pembelajaran problem solving  dengan gambar di SD N 

Dadapayam 02 Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang yang dapat dilihat dari 

rata – rata hasil posttest kedua kelas yaitu 77,99 pada kelas eksperimen dan 70.57 

pada kelas kontrol. Adanya perbedaan tersebut dikarenakan beberapa faktor 

diantaranya minat siswa dan proses belajar siswa. Dalam hal ini siswa lebih 

berminat terhadap permainan dari pada gambar sehingga dalam pembelajaran 

siswa lebih antusias dengan Model Pembelajaran Problem Solving dengan 

Permainan.

Selain itu model pembelajaraan problem solving dengan permainan juga 

menuntut siswa untuk berfikir kritis dalam mengerjakan dan menganalisis soal 

yang ada dalam permainan sehingga mata pelajaran matematika mengenai 

pecahan yang disampaikan lebih mengena pada siswa. Dalam pembelajaran ini 

permainan yang digunakan adalah ular tangga juara. Dalam ular tangga juara ini 

di ambil 3 pemenang dan ketiga pemenang tersebut akan mendapatkan hadiah 

sehingga dalam permainan yang dilakukan siswa lebih semangat. 

Dari penelitian yang dilakukan mengenai Model Pembelajaran Problem 

Solving dengan Permainan dan problem solving dengan gambar dapat dilihat hasil 

belajar yang diperoleh siswa menyatakan bahwa rata – rata nilai hasil belajar 

pembelajaran problem solving dengan permainan lebih tinggi dari pada rata – rata  

nilai hasil belajar pembelajaran problem solving dengan gambar yaitu 77,99 untuk 

kelas eksperimen dan 70,57 untuk kelas kontrol. Hasil tersebut dapat dilihat di 

Lampiran 11

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya 

perbedaan yang signifikan  terhadap hasil belajar matematika antara  Model 

Pembelajaran Problem Solving dengan Permainan pada kelas IV SD N 

Dadapayam 01 dengan pembelajaran problem solving dengan gambar pada siswa 

kelas IV SD N 02 Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. 


