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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian dan Desain Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian eksperimen 

semu (quasi eksperimental research). Menurut (Nahartyo, 2013:4) mengatakan 

bahwa eksperimen semu merupakan jenis eksperimen dimana eksperimenter tidak 

berkemampuan melakukan manipulasi dan randomisasi sebesar pada eksperimen 

tulen. Sedangkan menurut Sugiyono (2009:114) bentuk desain eksperimen ini 

merupakan pengembangan dari true experimental design, yang sulit dilaksanakan. 

Oleh karena itu, untuk mengatasi kesulitan dalam penelitian, maka dikembangkan 

desain Quasi Eksperimental.  

3.1.2  Desain Penelitian 

Penelitan quasi eksperimen ini menggunakan desain Non-Equivalent 

Control Group Design, karena menurut pendapat (Sugiyono, 2009:116) penelitian 

ini hanya terdapat dua kelompok subjek yang tidak dipilih secara random. Bagan 

desain penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. 

 
Tabel 3.1 

Desain Penelitian 
Non-Equivalent Control Group Design 

 

O1 X1 O2 

O3 X2 O4 

 

Desain diatas terdapat empat kelompok data, yaitu data pretest kelompok 

eksperimen 1 (O1) dan kelompok eksperimen 2 (O3) , data postest kelompok 

eksperimen 1 (O2) dan kelompok eksperimen 2 (O4). Berikut ini keterangan dari 

desain penelitian Non-Equivalent Control Group Design.  

X1        = Penerapan model pembelajaran Matematika Realistik 
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X2  = Penerapan model pembelajaran Problem Based Learning  

O1  =  Hasil pretest kelompok eksperimen 1  

O2:   = Hasil postest kelompok eksperimen 1 

O3 = Hasil pretest kelompok eksperimen 2  

O4 = Hasil postest kelompok eksperimen 2  

Dalam penelitian ini terdapat juga prosedur rancangan penelitian. Prosedur 

rancangan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan subjek penelitian  

2. Membuat kisi – kisi tes. 

3. Menyusun instrumen tes uji coba berdasar kisi – kisi yang ada.  

4. Mengujicobakan instrumen tes uji coba yang berbentuk pilihan ganda. 

5. Menganalisis data hasil instrumen tes uji coba pada kelas uji coba untuk 

mengetahui validitas,reabilitas, dan tingkat kesukaran soal. 

6. Melakukan pre-test (O1) pada subjek penelitian untuk mengukur bagaimana 

kemampuan subjek sebelum diberi perlakuan. 

7. Melakukan treatment (x) menggunakan model pembelajaran Matematika 

Realistik pada kelas eksperimen 1 dan melakukan pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran Problem Based Learning dikelas eksperimen 2. 

8. Melakukan post-test (O2) pada kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2. 

9. Mengolah data. 

10. Menyusun laporan hasil penelitian. 

 

3.2  Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel penelitian ini adalah faktor – faktor yang berperan dalam peristiwa 

atau gejala yang akan diteliti. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam 

penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat.  

3.2.1 Variabel bebas (x)  

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2009). Dalam 
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penelitian ini menggunakan pendekatan model pembelajaran matematika realistik 

dan model pembelajaran Problem Based Learning. Dalam pendekatan 

pembelajaran matematika realistik yang mendukung proses belajar dan juga 

model pembelajaran Problem Based Learning sehingga benar – benar 

memberdayakan potensi siswa untuk mengaktualisasikan pengetahuan dan 

keterampilannya dalam memecahkan permasalahan yang berkaiatan dengan mata 

pelajaran Matematika. Variabel bebas dilambangkan dengan huruf X yang 

mewakili pendekatan matematika realistik dan model pembelajaran Problem 

Based Learning.  

3.2.2 Variabel terikat (y) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2009). Variabel terikat 

merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini 

adalah meneliti hasil belajar Matematika siswa.  

3.2.3 Definisi Operasional  

Definisi operasional merupakan cara untuk mendefinisikan variabel 

operasional berdasarkan karakteristik yang diamati yang memungkinkan peneliti 

untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek 

atau fenomena (Hidayat, 2007). Defenisi operasional dalam penelitian ini adalah 

variabel dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL) yang didefinisikan secara operasional sebagai pembelajaran yang 

menyajikan masalah yang nyata bagi siswa kemudian masalah tersebut 

diselesaikan dengan penyelidikan dengan proses pemecahan masalah. Selain 

menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL), peneliti juga 

menggunakan model pembelajaran Matematika Realistik yang didefinisikan 

secara operasional sebagai pembelajaran yang memanfaatkan kondisi lingkungan 

sosial siswa sebagai proses belajar. Penerapan kedua model pembelajaran tersebut 

juga sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa yang didefiniskan secara 

operasional khususnya pada pembelajaran matematika.  
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3.3 Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian adalah seluruh siswa kelas IV dari SD Negeri 

Popongan Bringin sebagai kelas eksperimen 1 menggunakan model Matematika 

Realistik dan SD Negeri Bringin 02 sebagai kelas eksperimen 2 yang 

menggunakan model Problem Based Learning. Berikut ini disajikan tabel 

gambaran jumlah subjek penelitian. 

Tabel 3.2  
Jumlah Subjek Penelitian Siswa SD Negeri Bringin 02 dan SD Negeri 

Popongan Bringin 
 

Jenis kelamin  SD Negeri Popongan Bringin 

(Kelompok Eksperimen 1) 

SD Negeri Bringin 02  

(Kelompok Eksperimen 2) 

 Frekuensi  Presentase  Frekuensi  Presentase 

Laki-laki 16 siswa 53% 13 siswa 52% 

Perempuan  14 siswa  47% 12 siswa  48% 

Jumlah  30 siswa 100% 25 siswa 100% 

Total  55 siswa  

 

Berdasarkan  tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah seluruh sampel dalam 

penelitian ini berjumlah 55 siswa. Terdiri dari 30 siswa pada kelompok 

eksperimen 1 dengan penerapan model pembelajaran Matematika Realistik dan 25 

siswa pada kelompok eksperimen 2 dengan penerapan model pembelajaran 

Problem Based Learning.  

 

3.4    Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data  

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam 

penelitian, maka peneliti menentukan teknik dan alat pengumpulan data yang 

sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Berikut adalah beberapa teknik 

pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti.  
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3.4.1.1 Teknik Observasi  

Teknik observasi adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan 

pengamatan secara langsung terhadap suatu objek dalam suatu periode tertentu, 

dan yang terpenting dalam teknik observasi adalah proses pengamatan dan ingatan 

(Arikunto, 2009:115). Dalam penelitian ini, peneliti juga melakukan observasi 

untuk menilai sikap dan keterampilan. Teknik observasi ini dilakukan terhadap 

kedua kelompok, yaitu kelompok eksperimen 1 dengan menggunakan model 

Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) dan kelompok eksperimen 2 dengan 

model pembelajaran Problem Based Learning. Jadi observasi dilakukan untuk 

mengamati tindakan guru serta tindakan siswa dalam proses pembelajaran. Teknik 

ini dilakukan dengan membuat lembar pengamatan yang berisi indikator-indikator 

dalam mengajar guru, yang disesuaikan dengan standar proses yang berlaku dan 

sesuai dengan sintaks pada masing-masing model, sedangkan untuk menilai 

tindakan siswa dalam mengikuti pembelajaran guru menyediakan lembar 

observasi yang berisi kisi-kisi penilaian aspek afektif dan aspek psikomotor.  

3.4.1.2 Teknik Tes  

Tes merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur 

sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan – aturan yang sudah ditentukan 

(Arikunto, 2009:114). Teknik tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes 

tertulis untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal.  

Tes tertulis memiliki kekuatan yaitu kemampuan dalam memilih kata-kata, 

kekayaan informasi, kemampuan berbahasa, kemampuan memadukan ide-ide, dan 

proses berpikir siswa dapat dilihat dengan nyata. Data yang diperoleh dalam 

penelitian ini berupa data hasil belajar Matematika siswa kelas IV SD Negeri 

Popongan Bringin dan SD Negeri Bringin 02 dengan materi sifat-sifat bagun 

ruang dan jaring-jaring bangun ruang kubus dan balok setelah diterapkannya 

treatment atau perlakuan yang berbeda pada masing-masing kelompok. Hasil 

belajar pada kedua kelompok tersebut nantinya akan digunakan untuk 

membandingkan model pembelajaran mana yang lebih efektif diterapkan untuk 

pembelajaran Matematika di SD sehingga mempengaruhi hasil belajar siswa.  
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3.4.2 Instrumen Pengumpulan Data  

Guna mendapatkan hasil belajar Matematika, instrumen yang digunakan 

adalah dengan tes. Tes dilakukan untuk mendapatkan data hasil belajar siswa 

sebelum dan sesudah pemberian perlakuan. Sebelum melaksanakan tes maka 

instrumen terlebih dahulu diujicobakan. 

3.4.2.1 Instrumen Lembar Observasi  

Lembar observasi digunakan untuk mengamati tindakan guru yang 

mengimplementasikan model Matematika Realistik pada kelas eksperimen 1 dan 

model pembelajaran Problem Based Learning pada kelas eksperimen 2. Lembar 

observasi berisi indikator-indikator dalam kegiatan mengajar guru, yang 

disesuaikan dengan standar proses yang berlaku dan tentunya sesuai dengan 

sintaks model dari masing-masing kelompok. Berikut ini kisi-kisi lembar 

observasi aktivitas guru dengan model yang berbeda pada kelompok eksperimen 1 

dan kelompok eksperimen 2.  

Tabel 3.3 
Kisi-kisi Lembar Observasi Model Matematika Realistik pada siswa kelas IV 

SD Negeri Popongan Bringin sebagai kelompok Eksperimen 1 
 

Sintaks/langkah-

langkah model 

Matematika Realistik 

Indikator/Tindakan Guru 

Pra Pembelajaran 

1. Guru memberikan salam dan mengajak semua 

siswa berdoa menurut agama masing-masing dan 

melakukan presensi. 

Memahami masalah 

kontekstual 

Kegiatan Awal Pembelajaran 

2. Guru memberikan apersepsi dengan bertanya 

jawab kepada siswa. 

3. Guru memberikan motivasi dengan memberikan  

permasalahan pada siswa dan guru memberikan 

penguatan kepada siswa untuk mengikuti 

pembelajaran. 

4. Siswa menyimak tujuan pembelajaran dan pokok-

pokok materi yang akan di pelajari. 
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Menyelesaikan masalah 

kontekstual 

5. Guru meminta siswa untuk menggambar bangun 

ruang sesuai dengan perintah guru. 

6. Guru bertanya kepada seluruh siswa berkaitan 

dengan materi yang dipelajari. 

Mendiskusikan dan 

membandingkan 

jawaban 

7. Guru membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok.  

8. Masing-masing kelompok siswa dihadapkan 

dengan lembar masalah yang berbeda-beda. 

9. Siswa bekerja dalam kelompok untuk 

menyelesaikan permasalahan yang diajukan guru. 

10. Siswa diberi kesempatan untuk  berpikir dan 

bertindak dalam mengerjakan atau menyelesaikan 

masalah masing-masing dan guru berperan 

sebagai fasilitator. 

Menyimpulkan 11. Siswa mempresentasikan hasil pekerjaan di depan 

kelas. 

12. Guru mengkonfirmasi setiap jawaban dari masing-

masing kelompok. 

13. Guru membimbing siswa membuat dan menarik 

kesimpulan. 

14. Guru memberikan reward bagi kelompok yang 

paling benar dalam menyelesaikan tugas. 

 

Kegiatan Penutup 

15. Guru dan siswa membuat penegasan atau 

kesimpulan berkaitan dengan materi. 

16. Guru mengadakan refleksi  

17. Guru memberi pesan penyemangat dan 

memotivasi siswa. 

18. Guru menutup pembelajaran. 
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Selain observasi pelaksanaan pembelajaran pada kelompok eksperimen 1, 

observasi pelaksanaan pembelajaran juga dilakukan pada kelompok eksperimen 2 

di SD Negeri Bringin 02 yang mengimplementasikan model pembelajaran 

Problem Based Learning dengan materi yang sama yaitu sifat-sifat bangun ruang 

dan jaring-jaring bangun ruang kubus dan balok. Berikut ini kisi-kisi lembar 

observasi aktivitas guru pada kelompok eksperimen 2 dengan penerapan model 

pembelajaran Problem Based Learning. 

Tabel 3.4 
Kisi-kisi Lembar Observasi Model Problem Based Learning pada siswa kelas 

IV SD Negeri Bringin 02 sebagai kelompok Eksperimen 2 
 

Sintaks/langkah-

langkah model 

pembelajaran Problem 

Based Learning 

Indikator/Tindakan Guru 

Pra Pembelajaran  

1. Guru memberikan salam dan mengajak semua 

siswa berdoa menurut agama masing-masing dan 

melakukan presensi. 

Memberikan orientasi 

tentang permasalahannya 

kepada siswa. 

Kegiatan Awal Pembelajaran  

2. Guru memberikan apersepsi dengan bertanya 

jawab kepada siswa. 

3. Guru memberikan motivasi dengan memberikan  

permasalahan pada siswa dan guru memberikan 

penguatan kepada siswa untuk mengikuti 

pembelajaran. 

4. Siswa menyimak tujuan pembelajaran dan pokok-

pokok materi yang akan di pelajari. 

Mengorganisasikan 

siswa untuk meneliti 

5. Guru meminta siswa untuk menggambar bangun 

ruang sesuai dengan perintah guru. 

6. Guru bertanya kepada seluruh siswa berkaitan 

dengan materi yang dipelajari. 

7. Guru membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok.  

8. Masing-masing kelompok siswa dihadapkan 
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dengan lembar masalah yang berbeda-beda. 

Membimbing 

penyelidikan individual 

maupun kelompok  

9. Siswa bekerja dalam kelompok untuk 

menyelesaikan permasalahan yang diajukan guru. 

10. Siswa diberi kesempatan untuk  berpikir dan 

bertindak dalam mengerjakan atau menyelesaikan 

masalah masing-masing dan guru berperan sebagai 

fasilitator. 

Mengembangkan dan 

menyajikan hasil 

11. Siswa mempresentasikan hasil pekerjaan di depan 

kelas. 

12. Guru membenarkan persepsi siswa (jika ada yang 

salah). 

13. Guru memberikan reward bagi kelompok yang 

paling benar dalam menyelesaikan tugas. 

Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

14. Guru dan siswa membuat penegasan atau 

kesimpulan berkaitan dengan materi. 

15. Guru mengadakan refleksi  

16. Guru memberi pesan penyemangat dan 

memotivasi siswa. 

17. Guru menutup pembelajaran. 

 

3.4.2.2 Instrumen Lembar Tes Tertulis 

Instrumen ini digunakan untuk mengetahui hasil belajar Matematika 

khususnya dalam aspek kognitif. Tes dilakukan untuk mengungkap hasil belajar 

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

formatif berupa pilihan ganda. Adapun instrumen tes dapat dilihat pada kisi-kisi 

soal pada tabel di bawah ini : 
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Tabel 3.5 
Kisi – Kisi Tes Hasil Belajar Matematika Pada Kelompok Eksperimen 1 dan 
Kelompok Eksperimen 2 pada siswa Kelas IV SD Negeri Popongan dan SD 

Negeri Bringin 02 
 

No Standar 

Kompetensi 

Kompetens

i Dasar 

Materi Indikator Jumlah 

Item 

1. 8. 

Memahami 

sifat bangun 

ruang 

sederhana 

dan 

hubungan 

antar bangun 

datar. 

8.1  

Menentukan 

sifat-sifat 

bangun 

ruang 

sederhana 

Geometri 8.1.1  

Menyebutkan sifat-sifat 

bangun ruang balok dan 

kubus.  

 

Pilihan 

ganda : 

1,2,3,4,5,

9, 13,16, 

18,21,22, 

27 

 

  8.2 

Menentukan 

jaring-jaring 

balok dan 

kubus 

8.2.1 

Menyebutkan dan 

menggambar bangun 

sesuai sifat-sifat 

bangun yang diberikan 

Pilihan 

ganda : 

7,10 

12,19,20, 

24,26,29,

30 

 

8.2.2 

 Membuat berbagai 

jaring-jaring kubus  

6,8,11,14 

15,17,23,

25,28 

 

3.5 Uji Prasyarat 

3.5.1 Validitas Instrumen  

Hasil penelitian diharapkan akan menjadi valid dan reliabel, jika 

menggunakan instrumen yang valid dan reliabel. Jadi instrumen yang valid 

reliabel. Namun, hal ini tidak berarti bahwa menggunakan instrumen yang telah 

valid dan reliabel, otomatis hasil penelitian menjadi valid dan reliabel (Sugiyono, 
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2008:172). Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan 

suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa 

yang hendak diukur atau diinginkan dan dapat mengungkap data dari yang diteliti. 

Mengukur validitas digunakan program komputer SPSS 16 for windows dengan 

menggunakan Corected Item – Total Correlation yang merupakan korelasi antara 

skor item dengan skor total item (nilai r hitung) di bandingkan dengan nilai r 

tabel. Kriteria soal dikatakan valid, jika nilai r hitung > 0,3 (Sugiyono, 2009:178).  

Dari hasil uji validitas yang telah dilakukan diperoleh data seperti yang 

tercantum dalam Tabel 3.8 

Tabel 3.6 
Hasil Uji Validitas Instrumen Pra Penelitian Siswa Kelas V SD Negeri 

Bringin 02 Semester II Tahun Ajaran 2015/2016 
 

Standar 

Kompetensi 

 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Jumlah 

Item 

Hasil Uji Validitas 

Valid  Tidak 

Valid  

8. Memahami 

sifat bangun 

ruang 

sederhana dan 

hubungan 

antar bangun 

datar. 

8.1  

Menentukan 

sifat-sifat 

bangun ruang 

sederhana 

8.1.2  

Menyebutkan 

sifat-sifat 

bangun ruang 

balok dan 

kubus.  

 

1,2,3,4,

5,9, 

13,16, 

18,21, 

22,27 

 

2,4,5,16,

21,22,27 

 

 

1,3,9,13,

18 

 8.2 

Menentukan 

jaring-jaring 

balok dan 

kubus 

8.2.1 

Menyebutkan 

dan 

menggambar 

bangun sesuai 

sifat-sifat 

bangun yang 

diberikan 

7,10 

12,19, 

20, 

24,26, 

29,30 

12,19, 

20, 

24,26, 30 

7,10,29 
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8.2.2 

 Membuat 

berbagai 

jaring-jaring 

kubus  

6,8,11,

14 

15,17, 

23,25, 

28 

6,11,14, 

17,23,25, 

28  

8,15 

 

3.5.1.1 Hasil Uji Validitas Soal  

Hasil Uji soal berjumlah 30 butir soal dan jumlah responden 30 siswa, 

diperoleh 20  soal dinyatakan valid dan 10  soal dinyatakan tidak valid dengan 

ketentuan r kritis > 0,3, sehingga 20 soal yang valid akan digunakan sebagai soal 

pretest maupun posttest untuk mengetahui hasil belajar siswa, baik itu di kelas 

eksperimen 1 maupun kelas eksperimen 2. 

3.5.2 Reliabilitas Instrumen  

Uji realibilitas dimaksudkan untuk mejamin instrumen yang digunakan 

merupakan sebuah instrumen yang baik, konsisten, stabil dan dependibilitas, 

sehingga bila digunakan berkali – kali akan menghasilkan data yang sama. 

Pengukuran tingkat realibilitas alat pengumpul data dalam penelitian ini dengan 

menggunakan Alpha croncbrach. Besarnya koefisien Alpha merupakan tolak ukur 

dari tingkat reliabilitasnya. Tahapan uji validitas dan reliabilitas ini dilakukan 

dengan menggunakan program SPSS 16.0 for windows (statistical product and 

service solutions). Uji reliabilitas instrumen dalam penelitian ini digunakan untuk 

menguji instrumen tiap item soal yang nantinya akan digunakan dalam tes 

individual setelah pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

matematika realistik dengan model pembelajaran Problem Based Learning dalam 

materi bahasan sifat-sifat serta jaring-jaring bangun ruang. Untuk mengetahui 

validitas, instrumen terlebih dahulu diuji cobakan di kelas V SD Negeri Bringin 

02. 

Wardani dkk, (2012:346), mengemukakan kategori koefisien reliabilitas 

instrumen adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.7 
Koefisien Reliabilitas 

No Indeks Interpretasi 

1. 0,80-1,00 Sangat reliabel 

2. < 0,80-0,60 Reliabel 

3. < 0,60-0,40 Cukup reliabel 

4. < 0,40-0,20 Agak reliabel 

5.  < 0,20 Kurang reliabel 

 

3.5.2.1 Hasil Uji Reliabilitas Soal  

Hasil perhitungan reliabilitas di kelas V SD Negeri Bringin 02, 

menggunakan SPSS 16.0 for Windows.berdasarkan hasil uji coba 20 item soal 

diperoleh Cronbach’s Alpa 0,854 berdasarkan kriteria diatas dinyatakan bahwa 

instrumen penelitian tersebut dapat dikatakan sangat reliabel. 

Tabel 3.8 

Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.854 20 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 

analisis deskriptif komparatif yaitu dengan membandingkan hasil belajar  siswa 

antara kelas eksperimen 1 yang menggunakan model pembelajaran Matematika 

Realistik dengan kelas eksperimen 2 yang menggunakan model pembelajaran 

Problem Based Learning. 

3.6.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data setiap kelas 

mempunyai distribusi yang normal atau tidak. Uji normalitas bertujuan untuk 

menentukan teknik analisis data yang tepat. Jika data berdistribusi normal maka 
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dapat digunakan statistika parametrik, dan jika data berdistribusi tidak normal 

maka dapat digunakan statistika non parametrik. Pedoman data dikatakan 

berdistribusi normal jika nilai signifikansi > 0,05. Dalam uji normalitas, dapat 

menggunakan bantuan software SPSS yaitu dengan cara analyze → descriptives 

statistik → eksplore → masukan variabel pada jendela variabel → plots → pilih 

normality plots with test → kemudian klik ok. 

3.6.2 Uji Analisis N-Gain  

Gain adalah selisih antara nilai pretest dan nilai posttest, uji analisis N-Gain 

ini bertujuan untuk menunjukkan peningkatan pemahaman atau penguasaan 

konsep siswa setelah pembelajaran dilakukan oleh guru. Berikut cara perhitungan 

Uji Analisis N-Gain  

     G posttest – G pretest 

Nilai Maksimum – G pretest 

Adapun untuk kriteria uji analisis N-Gain untuk kriteria rendah, sedang dan 

tinggi, yaitu sebagai berikut : 

Indeks Gain < 0,30   : Rendah 

0,30 ≤ Indeks Gain ≤ 0,70 : Sedang 

Indeks Gain > 0,70  : Tinggi  

3.6.3 Uji Homogenitas  

Uji homogenitas varian bertujuan untuk menentukan apakah varian kedua 

kelompok homogen atau tidak. (Sugiyono,2009), hasil perhitungan dibandingkan 

dengan nilai Ftabel pada taraf signifikansi 5%. Kedua varian homogen jika Fhitung < 

Ftabel dk pembilang nb – 1 dan dk penyebut nk - 1. Uji homogenitas varian ini bisa 

meggunakan software SPSS yaitu analyze-comperemean-aneway anova. 

3.6.4 Uji Beda Rata-rata 

Uji beda rata-rata (uji-t) dapat dilakukan jika uji asumsi atau prasyarat 

berupa normalitas dan homogenitas terpenuhi. Setelah dilakukan uji homogen, 

jika diperoleh hasil bahwa varian sama maka uji t menggunakan Equal Variances 

Assumed (diasumsikan varian sama) dan jika varian berbeda menggunakan Equal 

Variances Not Assumed (diasumsikan varian berbeda). Analisis uji beda rata-rata 

ini bisa dilakukan menggunakan bantuan software SPSS yaitu dengan cara analyze 
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→ compare means → independent sample t-test →masukkan variabel pada 

jendela variabel → klik group → pilih options (95%) → ok 

3.6.5 Uji Hipotesis  

Uji hipotesis dapat diperoleh melalui hasil uji-t, kemudian dilakukan 

analisis uji hipotesis untuk mengetahui Ho dan Ha diterima atau ditolak. Populasi 

yang diuji adalah kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 dari skor hasil 

pretest dan posttest.Adapun langkah-langkah uji hipotesis adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan hipotesis 

2. Melakukan uji t menggunakan Equal Variances Assumed dengan kriteria 

berdasarkan hasil signifikansi:  

1. Apabila sig. > 0,05 , maka Ho diterima dan Ha ditolak 

2. Apabila sig. < 0,05 , maka Ho ditolak dan Ha diterima 

3. Membuat kesimpulan 

Ho : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar Matematika 

dengan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dan 

model pembelajaran Matematika Realistik siswa Kelas IV SD 

Negeri Bringin 02 dan SD Negeri Popongan Semester II Tahun 

Pelajaran 2015/2016. 

Ha :  Terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar Matematika dengan 

model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dan model 

pembelajaran Matematika Realistik siswa Kelas IV SD Negeri 

Bringin 02 dan SD Negeri Popongan Semester II Tahun Pelajaran 

2015/2016. 

 




