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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.Jenis Penelitian dan Desain Penelitian 

3.1.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen dengan bentuk Pre-

eksperimental Design.Penelitian eksperimen jenis ini belum merupakan 

eksperimen sungguh-sungguh. Karena masih terdapat variabel luar yang ikut 

berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen.Hal ini dapat terjadi, 

karena tidak adanya variabel dan sampel yang dipilih secara random dalam 

Sugiyono (2009:109). 

3.1.2. Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini desain yang digunakan adalah One Group Pre-Test-

Post Test yang hanya memiliki dua set hasil pengukuran yaitu pre-test (O1) dan 

pengukuran post-test (O2). Desainnya adalah sebagai berikut: 

O1 X O2 

 

Gambar 3.1 One Group Pre-Test-Post Test, Mulyatiningsih (2001:98) 

Keterangan: 

O1: Pre-test (sebelum diberi perlakuan) 

X: treatment (perlakuan) 

O2: Post-test (sesudah diberi perlakuan) 

(O2 - O1):Pengaruh dari perlakuan 

3.2. Lokasi, Waktu dan Subjek Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kelas V SD Kanisius Cungkup tepatnya di Jalan 

Raden Patah No. 1 Kecematan Sidorejo Kota Salatiga dengan jumlah 25 siswa 

pada semester II  Tahun Pelajaran 2011/2012. 

3.2.2 Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada semester II Tahun Pelajaran 2011/2012, 

terhitung dari bulan Januari sampai April 2012.  

 



29 
 

 

 

3.2.4 Subjek Penelitian  

Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas V SD Kanisius Cungkup 

Kecematan Sidorejo Kota Salatiga sebagai kelas eksperimen dengan jumlah 25 

siswa. 

3.3.Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  

3.3.1.  Variabel Penelitian  

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa 

saja yang ditetapkan oleh penelitian untuk menjadi sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Secara teoritis variable dapat 

didefenisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai  “variasi“ 

antara seorang dengan yang lain atau satu obyek dengan objek yang  lain Hateh 

dan Farhadi dalam Sugiyono (2010:132). 

 Slameto (2003) mengemukakan bahwa variabel adalah segala sesuatu 

yang mempunyai variasi nilai. Hadi (2004) mendefenisikan variabel sebagai 

gejala yang bervariasi bahkan gejala adalah obyek penelitian, sehingga variabel 

yang bervariasi. Sementara itu, variabel yang akan digunakan akan dalam 

penelitian ini ada 2 jenis variabel, yaitu variabel bebas atau variabel independen 

dan variabel terikat atau variabel dependen variabel tersebut adalah: 

1. Variabel independen (variabel bebas ) 

Variabel independen pada penelitian ini adalah model pembelajaran berbasis 

masalah dimana dalam pembelajaran adanya keterlibatan siswa secara aktif secara 

penuh dalam pembelajaran, sehingga siswa mampu menemukan konsep, 

hubungan antara konsep dari materi yang diajarkan.  

2. Variabel dependen (variabel terikat ) 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah hasil belajar. 

3.3.2. Definisi operasional  

Penelitian ini menggunakan dua variabel, berikut masing-masing definisi 

operasional variabel dalam penelitian ini: 

1. Pembelajaran Berbasis Masalah  

Merupakan suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan 

pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam setting tutorial dan untuk 

menentukan perangkat–perangkat pembelajaran termasuk didalamnya buku–
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buku, film, komputer, kurikulum, dan lain–lain. Langkah-langkah model 

pembelajaran berbasis masalah lebih mengacu kepada pendekatan 

pembelajaran termasuk didalamnya tujuan pembelajaran, tahap-tahap kegiatan 

pembelajaran, lingkungan pembelajaran dan pengelolaan kelas. 

2. Hasil belajar matematika  

Besarnya skor yang diperoleh siswa dalam mengerjakan soal baik yang 

berbentuk pilihan ganda maupun essay pada mata pelajaran matematika materi 

perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Hasil belajar matematika yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil belajar kognitif siswa sebagai 

akibat dari pengalaman selama proses belajar yang telah dicapai atau 

diperoleh anak yang berupa nilai mata pelajaran. 

3.4. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

3.4.1. Teknik pengumpulan data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan 

tehnik tes dan observasi. 

3.4.1.1 Tes  

Tes sebagai alat penilaian adalah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan 

kepada siswa. Tes digunakan untuk menilai dan mengukur hasil belajar siswa, 

yang berkenaan dengan penguasaan bahan pengajaran sesuai dengan tujuan 

pendidikan dan pengajaran (Setyaningsih, 2009: 29). Hasil belajar dalam 

penelitian ini diperoleh dari nilai pretest sebelum penggunaan model 

pembelajaran berbasis masalah dan nilai posttest setelah penggunaan model 

pembelajaran berbasis masalah pada pelajaran matematika. 

3.4.1.2 Observasi 

Observasi atau pengamatan sebagai alat penilaian banyak digunakan untuk 

mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang 

dapat diamati, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan 

(Sudjana, 2008: 84). Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk  mengamati 

tingkah laku peneliti sewaktu mengajar dengan menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah yang disaksikan oleh seorang pengamat atau 

observer.  
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3.4.1.3 Dokumentasi  

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan 

kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian. (Ridwan, 

2011: 77). Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah foto-foto 

kegiatan saat uji instrumen tes, saat pretest dan posttest dan saat subjek yang 

diberikan perlakukan dengan model pembelajaran berbasis masalah. 

3.4.2. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

soal tes yang digunakan dalam tes hasil belajar untuk mengetahui kemampuan 

siswa dan lembar observasi yang digunakan untuk mengetahui tingkah laku 

peneliti dalam melaksanakan model pembelajaran berbasis masalah di kelas. Kisi-

kisi pretest dan posttest untuk mengukur hasil belajar kelas V dan kisi-kisi 

pelaksanaan tingkah laku peneliti saat mengajar dengan menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah pada siswa kelas V Sekolah Dasar Kanisius 

Cungkup Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Semester II Tahun Pelajaran 

2011/2012.   

3.4.2.1 Lembar Soal Tes 

Instrument tes dalam penelitian ini berupa lembar soal guna mengungkap 

hasil belajar Matematika, instrumen yang digunakan adalah tes prestasi/hasil 

belajar atau achievement test. Tes dilakukan untuk mengungkapkan hasil belajar 

sebelum dan sesudah pemberian perlakuan.Jenis tes yang digunakan tes formatif 

berupa pilihan berganda. Untuk menjamin bahwa instrumen berupa tes pilihan 

ganda yang akan digunakan merupakan instrumen yang baik, maka tes disusun 

mengikuti langkah-langkah penyusunan soal. Langkah yang dimaksud adalah:      

1) penyusunan kisi-kisi, 2) uji coba instrumen, 3) uji validitas dan reliabilitas. 

Kisi-kisi disusun berdasarkan SK dan KD yang telah ditetapkan.Dalam 

penelitian ini disusun dua kisi-kisi instrumen tes formatif dengan jawaban pilihan 

berganda yaitu kisi-kisi instrumen tes untuk mengukur hasil belajar sebelum 

perlakuan diberikan dan kisi-kisi instrumen tes untuk mengukur hasil belajar 

sesudah perlakuan diberikan. 
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Kisi-kisi instrumen tes untuk mengukur hasil belajar Matematika disusun 

berdasarkan SK:  untuk mengukur hasil belajar Matematika tesebut. 

Tabel 3.1  

Kisi-kisi Instrumen Pre-test dan Post-test 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Item soal 

No. item 
Jumlah 

item 

Menggunakan 

pecahan dalam 

pemecahan 

masalah 

Mengalikan dan 

membagikan 

berbagi bentuk 

pecahan 

Mengubah 

pecahan 

kebentuk persen 

dan desimal 

serta sebaliknya  

Menjumlahkan 

dan 

mengurangkan 

berbagai bentuk 

pecahan 

1,2,3,4,7, 9, 

10, 12, 13,15, 

18 ,22, 25, 26, 

28, 33, 32, 34, 

35, 36, 37, 37, 

39, 40 

24 

Mengalikan dan 

membagi 

berbagai bentuk 

pecahan 

5, 6, 16, 17, 

19, 23,14, 29, 

30, 31,  

11 

Melalui 

penjelasan guru 

serta model 

pembelajaran 

berbasis masalah 

siswa dapat 

mengalikan dan 

membagi 

berbagai bentuk 

pecahan 

8, 11, 21, 24, 

27,  

5 

Jumlah soal  40 

 

Selain kisi-kisi tes yang digunakan dalam tes hasil belajar dibuat juga kisi-

kisi tindakan model pembelajaran berbasis masalah dalam pembelajaran 

Matematika kelas V di SD Kanisius Cungkup Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga 

Semester II tahun pelajaran 2011/2012. Menurut peneliti tujuan dari kisi-kisi 

tindakan adalah agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik 

sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. 
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3.4.2.2 Lembar Observasi 

Instrument non tes dalam penelitian ini berupa lembar observasi/check list 

untuk mengobservasi memperoleh data implementasi model pembelajaran  

berbasis masalah berbantuan model pembelajaran pada kelompok eksperimen 

yang dilakukan oleh guru. Kisi-kisi lembar observasi/check list ini dibuat 

berdasarkan sintak model pembelajaran berbasis masalah  yang meliputi delapan  

langkah yaitu persiapan, pelaksanaan, tindak lanjut, dan penutup. Pengamatan 

dikategorikan yang check list, yaitu terlaksana dan tidak terlaksana. Adapun kisi-

kisi observasi implementasi model pembelajaran berbasis masalah pada kelompok 

eksperimen. 

Tabel 3.2 

Kisi Kisi Lembar Observasi 

No. Sintak Kegiatan Pembelajaran 

1 Menemukan masalah 

 

1. Siswa diberikan masalah 

berstruktur ill-defined yang 

diangkat dari konteks kehidupan 

sehari-hari. 

2. Pernyataan permasalahan 

diungkapkan dengan kalimat-

kalimat yang pendek dan 

memberikan sedikit fakta-fakta di 

seputar konteks permasalahan. 

3. Pernyataan permasalahan 

diupayakan memberikan peluang 

pada siswa untuk melakukan 

penyelidikan. 

4. Siswa menggunakan kecerdasan 

inter dan intra-personal untuk 

saling memahami dan saling 

berbagi pengetahuan antar anggota 

kelompok terkait dengan masalah 

yang dikaji.  

2 Mendevinisikan masalah 

 

1. Siswa mendefinisikan masalah 

menggunakan kalimatnya sendiri.  

2. Permasalahan dinyatakan dengan 

parameter yang jelas.  

3. Siswa membuat beberapa definisi 

sebagai informasi awal yang perlu 

disediakan.  

4. Pada langkah ini, siswa melibatkan 

kecerdasan intra-personal dan 
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No. Sintak Kegiatan Pembelajaran 

kemampuan awal dalam 

memahami dan mendefinisikan 

masalah. 

3 Mengumpulkan fakta-fakta 

 

1. Siswa membuka kembali 

pengalamannya yang sudah 

diperoleh dan pengetahuan awal 

untuk mengumpulkan fakta-fakta.  

2. Siswa melibatkan kecerdasan 

majemuk yang dimiliki untuk 

mencari informasi yang 

berhubungan dengan 

permasalahan.  

3. Pada tahap ini, siswa 

mengorganisasikan informasi-

informasi dengan menggunakan 

istilah “apa yang diketahui”, “apa 

yang dibutuhkan” dan “apa yang 

dilakukan” untuk menganalisis 

permasalahan dan fakta-fakta yang 

berhubungan dengan 

permasalahan. 

4 Menyusun dugaan sementara 

(hipotesis) 

 

1. Siswa menyusun jawaban-jawaban 

sementara terhadap permasalah 

dengan melibatkan kecerdasan 

logic-mathematical.  

2. Siswa juga melibatkan kecerdasan 

interpersonal yang dimilikinya 

untuk mengungkapkan apa yang 

dipikirkan, membuat hubungan-

hubungan, jawaban dugaannya, dan 

penalaran mereka dengan langkah-

langkah yang logis. 

5 Menyelidiki 1. Siswa melakukan penyelidikan 

terhadap data-data dan informasi 

yang diperolehnya berorientasi 

pada permasalahan.  

2. Siswa melibatkan kecerdasan 

majemuk yang dimilikinya dalam 

memahami dan memaknai 

informasi dan fakta-fakta yang 

ditemukannya. 

3. Guru membuat struktur belajar 

yang memungkinkan siswa dapat 

menggunakan berbagai cara untuk 
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No. Sintak Kegiatan Pembelajaran 

mengetahui dan memahami 

(multiple ways of knowing and 

understanding) dunia mereka. 

6 Menyempurnakan 

permasalahan yang telah 

terdefinisikan 

 

1. Siswa menyempurnakan kembali 

perumusan masalah dengan 

merefleksikan melalui gambaran 

nyata yang mereka pahami.  

2. Siswa melibatkan kecerdasan 

verballinguistik memperbaiki 

pernyataan rumusan masalah 

sedapat mungkin menggunakan 

kata yang lebih tepat. 

3. Perumusan ulang lebih 

memfokuskan penyelidikan, dan 

menunjukkan secara jelas fakta-

fakta dan informasi yang perlu 

dicari, serta memberikan tujuan 

yang jelas dalam menganalisis 

data. 

7 Menyimpulkan alternatif-

alternatif pemecahan secara 

kolaboratif. 

 

1. Siswa berkolaborasi 

mendiskusikan data dan informasi 

yang relevan dengan permasalahan. 

2. Setiap anggota kelompok secara 

kolaboratif mulai bergelut untuk 

mendiskusikan permasalahan dari 

berbagai sudut pandang. 

3. Pada tahap ini proses pemecahan 

masalah berada pada tahap 

menyimpulkan alternatif-alternatif 

pemecahan yang dihasilkan dengan 

berkolaborasil. 

4.  Kolaborasi menjadi mediasi untuk 

menghimpun sejumlah alternatif 

pemecahan masalah yang 

menghasilkan alternatif yang lebih 

baiuk ketimbang dilakukan secara 

individual. 

8 Menguji solusi permasalahan. 

 

1. Siswa menguji alternatif 

pemecahan yang sesuai dengan 

permasalahan actual melalui 

diskusi secara komprehensif antar 

anggota kelompok untuk 

memperoleh hasil pemecahan 

terbaik. 
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No. Sintak Kegiatan Pembelajaran 

2.  Siswa menggunakan kecerdasan 

majemuk untuk menguji alternatif 

pemecahan masalah dengan 

membuat sketsa, menulis, debat, 

membuat plot untuk 

mengungkapkan ide-ide yang 

dimilikinya dalam menguji 

alternatif pemecahan. 

 

3.4.2.3 Uji Prasyarat Instrumen Penelitian 

Uji prasyarat dalam penelitian ini meliputi uji validitas, uji reliabilitas, dan 

uji taraf kesukaran soal. Uji validitas dan reliabilitas digunakan untuk mengukur 

validitas dan reliabilitas instrumen soal yang akan digunakan, sedangkan uji taraf 

kesukaran digunakan untuk mengetahui tingkat kesukaran masing-masing butir 

soal pretest dan posttest. 

3.4.2.3.1 Uji Validitas Instrumen 

Instrumen tes yang akan digunakan dalam penelitian perlu dilakukan uji 

validitas terlebih dahulu untuk mengetahui kelayakan soal yang dibuat. Arikunto 

dalam Ridwan (2011:  97) menyatakan bahwa “validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat keandalan atau kesahihan suatu alat ukur”. Valid berarti 

instrumen  tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur 

(Sugiyono, 2010: 173). Meteran yang valid dapat digunakan untuk mengukur 

panjang dengan teliti, karena meteran memang alat untuk mengukur panjang. 

Meteran tersebut menjadi tidak valid jika digunakan untuk mengukur berat.  

Mengukur validitas digunakan program komputer SPSS 16 for windows 

dengan menggunakan Coreected Item-Total Correlation yang merupakan korelasi 

antara skor item dengan skor total item (nilai r hitung) dibandingkan dengan nilai       

r tabel. Kriteria soal dikatakan valid, jika nilai r hitung > 0,3 (Sugiyono, 2010: 178). 

Untuk menjamin bahwa instrumen berupa tes pilihan berganda yang akan 

digunakan merupakan instrumen yang baik maka dilakukan uji validitas dan 

reliabilitas. Karena instrumen yang baik harus memenuhi dua syarat yaitu valid 

dan reliabel. Sebuah instrument dinyatakan valid apabila mampu mengukur apa 

yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variable yang diteliti secara 
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cepat dan memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya 

pengukuran tersebut. Sedangkan tes yang memiliki validitas rendah akan 

menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan. Uji validitas dilakukan 

dengan teknik perhitungan bivariate pearson.Dasar pengambilan keputusan item 

yang valid berdasarkan kriteria Singgih Santoso (2003) bahwa suatu item 

instrument penelitian dianggap valid jika memiliki koefisien corrected item to 

total correlation ≥ 0,21. 

Tabel 3.3 

Hasil Uji Validitas Kisi-kisi Instrument Pre-test 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Item 

soal 

Hasil Uji 

Validitas 

Valid 
Tidak 

Valid 

Menggunakan 

pecahan dalam 

pemecahan 

masalah 

Mengalikan 

dan 

membagika

n berbagi 

bentuk 

pecahan 

Mengubah 

pecahan kebentuk 

persen dan 

desimal serta 

sebaliknya  

Menjumlahkan 

dan 

mengurangkan 

berbagai bentuk 

pecahan 

1,2,3,4,7, 

9, 10, 12, 

13,15, 

18,22, 

25, 26, 

28, 32, 

33, 34, 

35, 36, 

37, 38, 

39, 40 

1, 4, 7, 

8, 12, 

13, 15, 

18, 22, 

26,  28, 

32, 33, 

34, 35, 

36, 37, 

38, 39, 

40 

2, 3, 9, 

10, 25,  

  Mengalikan dan 

membagi berbagai 

bentuk pecahan 

5, 6, 16, 

17, 19, 

23,14, 

29, 30, 

31,   

5, 15, 

16,19, 

29, 30, 

31 

6, 14, 

17, 23,  

  Melalui penjelasan 

guru serta model 

pembelajaran 

berbasis masalah 

siswa dapat 

mengalikan dan 

membagi berbagai 

bentuk pecahan 

8, 11, 21, 

24, 27, 

8, 11, 

21, 27 

24,  

Jumlah 40 30 10 
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Tabel 3.4 

Hasil Uji Validitas Kisi-kisi Instrument Post-test 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Item 

soal 

Hasil Uji 

Validitas 

Valid 
Tidak 

Valid 

Menggunakan 

pecahan dalam 

pemecahan 

masalah 

Mengalikan 

dan 

membagika

n berbagi 

bentuk 

pecahan 

Mengubah 

pecahan kebentuk 

persen dan 

desimal serta 

sebaliknya  

Menjumlahkan 

dan 

mengurangkan 

berbagai bentuk 

pecahan 

1,2,3,4,7, 

9, 10, 12, 

13,15, 

18,22, 

25, 26, 

28, 32, 

33, 34, 

35, 36, 

37, 38, 

39, 40 

1, 4, 7, 

8, 12, 

13, 15, 

18, 22, 

26,  28, 

32, 33, 

34, 35, 

36, 37, 

38, 39, 

40 

2, 3, 9, 

10, 25,  

  Mengalikan dan 

membagi berbagai 

bentuk pecahan 

5, 6, 16, 

17, 19, 

23,14, 

29, 30, 

31,   

5, 15, 

16,19, 

29, 30, 

31 

6, 14, 

17, 23,  

  Melalui penjelasan 

guru serta model 

pembelajaran 

berbasis masalah 

siswa dapat 

mengalikan dan 

membagi berbagai 

bentuk pecahan 

8, 11, 21, 

24, 27, 

8, 11, 

21, 27 

24,  

Jumlah 40 30 10 
 

3.4.2.3.2 Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas merupakan ketetapan atau keajegan alat dalam 

mengungkapkan gejala tertentu dan sekelompok individu. Gejala yang tampak 

dalam pengumpulan data pertama tetap atau tidak berubah pada pengukuran 

selanjutnya bila menggunakan alat yang sama. Sugiyono (2009:173) instrumen 

yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk 

mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Berikut adalah 

kriteria uji reliabelitas menurut sekaran dalam Dwi Priyatno (2010:97) adalah 

sebagai berikut:  

α < 0,6  : tidak reliabel 

α 0,6-0,7  : reliabelitas dapat diterima  

α > 0,8  : reliabelitas baik  
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Tabel 3.5 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Berdasarkan tabel 3.3 tentang uji reabilitas yang diambil dari soal yang 

berjumlah 40 soal yang valid yang digunakan sebagai soal pretes dan postes, nilai 

cronbach’s alpha sebesar 0,852 dengan demikian dapat diartikan reabilitas 

tersebut baik yang berarti soal tersebut dapat digunakan dalam penelitian. 

Sehingga 40 soal yang digunakan uji pretes dan postes  mempunyai reliabilitas 

yang baik. 

3.4.2.3.3 Analisis Taraf Kesukaran Soal 

Menurut Nana Sudjana (2011:135) analisis tingkat kesukaran soal 

merupakan pengkajian terhadap soal-soal tes dari segi kesulitannya sehingga 

dapat diperoleh soal-soal mana yang termasuk mudah, sedang dan sukar. Asumsi 

yang digunakan untuk memperoleh kualitas soal yang baik, di samping memenuhi 

validitas dan reliabilitas, adalah adanya keseimbangan dari tingkat kesulitan soal 

tersebut. Keseimbangan yang dimaksudkan adalah adanya soal-soal yang 

termasuk mudah, sedang dan sukar secara proporsional. Tingkat kesukaran soal 

dipandang dari kesanggupan atau kemampuaan siswa dalam menjawab soal, 

bukan dilihat dari sudut guru sebagai pembuat soal. Untuk melakukan analisis 

tingkat kesukaran soal adalah penentuan proporsi dan kriteria soal yang termasuk 

mudah, sedang dan sukar. Untuk membedakan siswa yang mempunyai 

kemampuan rendah dan siswa yang mempunyai kemampuan tinggi. Dalam 

penelitian ini analisis tingkat kesukaran soal yang digunakan adalah menentukan 

kriteria soal dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

N

B
I   

Keterangan: 

I = Indeks kesulitan untuk setiap butir soal. 

Reliability Statistics  

Cronbach's 

Alpha  N of Items 

.852 30 
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B = Banyaknya siswa yang menjawab benar setiap butir soal. 

N = Banyaknya siswa yang memberikan jawaban pada soal yang dimaksudkan. 

Kriteria yang digunakan adalah makin kecil indeks yang diperoleh, 

makin sulit soal tersebut. Sebaliknya, makin besar indeks yang diperoleh, makin 

mudah soal tersebut. Kriteria indeks kesulitan soal menurut Cece Rakhmat dan 

Didi Suherdi (2001:192) adalah sebagai berikut: 

0,00 – 0,30 = soal kategori sukar; 

0,30 – 0,70 = soal kategori sedang; 

0,70 – 1,00 = soal kategori mudah 

 

Tabel 3.6 

Analisis Kesukaran Soal Pre-Test 

Nomor Soal 

Mudah Sedang Sukar 

1,2,14 3,4,5,7,8,9,10,11,13,15,

16,17,19,20,21,22,23, 

25 

6,12,18,24 

3 17 4 

 

Tabel 3.7 

Analisis Kesukaran Soal Post-Test 

Nomor Soal 

Mudah Sedang Sukar 

3,4,7,9,11,

12 

1,5,6,8,10,14,15,16, 

18,19,20,22,24,25 

2,13,17,21, 

23, 

5 15 5 

 

Berdasarkan tabel 3.5 penelitian memberikan soal uji coba instrument 

kepada siswa. Kemudian peneliti memberikan pre-test untuk kelas uji coba yaitu 

menggunakan pembelajaran secara konvensional (table 3.6) setelah itu peneliti 

melakukan penelitian dengan menggunakan model pembelajaran berbasis 

masalah, kemudian diberikan post test (table 3.7). Hal ini dilakukan untuk melihat 

apakah terdapat keefektifan penggunaan model pembelajaran berbasis masalah 

dalam pembelajaran matematika. Ternyata dari perhitungan rumus soal-soal yang 

digunakan sangat baik untuk siswa kelas V SD Kanisius Cungkup. Terbukti 

dengan soal yang diberikan peneliti dengan jumlah soal 25, terdapat soal yang 

mudah 14, soal yang sedang 10 dan soal sukar 1. Sehingga siswa kelas V SD 
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Kanisius Cungkup bisa mengerjakan atau menjawab soal dengan benar dan hasil 

yang diperoleh siswa sangat memuaskan. 

 

3.5. Teknik Analisis Data 

  Data hasil belajar matematika yang dikumpulkan dari hasil pre-test 

sebelum treatmen dilakukan dan post-test sesudah treatmen dilakukan. Peneliti 

melakukan analisis diskriptif dan analisis parametik (Paired Sampel T-Test). 

Analisis data menggunakan bantuan SPSS 16.0 for windows. Adapun langkah-

langkahnya, sebagai berikut: 

  

3.6.Uji Prasyarat 

 Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data yang diteliti berdistribusi 

normal atau tidak. Uji normalitas varian bertujuan untuk melihat apakah kedua 

varian memiliki distribusi normal atau tidak. Distribusi normal memiliki fungsi 

densitas seperti lonceng terbalik yang simetris. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan tes statistik yaitu kolmogorov-smirnov test, yakni data akan 

dikatakan normal apabila P (signifikansi)  dan koefisien K-S > 0,05. Perhitungan 

dilakukan dengan bantuan komputer program statistik SPSS versi 16.0  for 

Windows.  

3.6.1. Uji Hipotesis dengan Uji Paired Samples T-Test 

 Uji Paired Samples T-Test atau uji dua sampel berpasangan digunakan 

untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara dua kelompok 

sampel yang berpasangan (berhubungan) maksudnya di sini adalah sebuah sampel 

tetapi mengalami dua perlakuan yang berbeda (Duwi Priyatno dalam Sugiono, 

2007) atau digunakan untuk membandingkan mean dari suatu sampel yang 

berpasangan (paired). Sampel berpasangan adalah sebuah kelompok sampel 

dengan subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang 

berbeda. Untuk mengintepretasikan T-Test terlebih dahulu ditentukan:  

a. Nilai α 

b. Df (degree of freedom) = N-k 

c. Untuk paired sample t-test df=N-1 

d. Bandingkan nilai t-hitung dengan nilai t-tabel. 
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  Pada tahap pengujian hipotesis, teknik analisis data yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji t-test (Paried Sample T-

Test). Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan tingkat signifikansi 0,05. 

Kriteria berdasarkan signifikansi adalah jika signifikansi > 0,05 maka Ho diterima 

dan  jika signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Ho : µ1 =   µ2 

Ha : µ1 ≠ µ2 

Ho : Penggunaan model pembelajaran berbasis masalah tidak efektif dalam 

pembelajaran Matematika pada siswa kelas V SD Kanisius Cungkup 

semester II tahun pelajaran 2011/2012.  

Ha : Penggunaan model pembelajaran berbasis masalah efektif dalam 

pembelajaran Matematika pada siswa kelas V SD Kanisius Cungkup 

semester II tahun pelajaran 2011/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


